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 ثسم ٝك اًصمحن اًصحمي

 ا٢كلسمة

يا َوِمْن َسُِّئاِث بَ  وِز َبهُفس ِ وُر ِِبِٞك ِمْن ُُشُ ـُ َ ٍُ ، َوه خَْلِفُص َُ َووَس ْ َُي ـِ خَ ٍُ َووَس ْ َمُس ًِيا ، َمن ٕانَّ إْكَس ِٞك ، ََنْ ْؾلا

 ٍِ ٍُ ال َُشًَِم ََلُ ، ََيِْس َِْي فاَل ُاِذَى ََلُ ، َووَْضَُِس َبْن ال ٕاََلَ ٕاالَّ ُٝك َوْحَس ُٝك فاَل ُمِضيَّ ََلُ ، َوَمْن ًُْض

. وتـس : َِ ِح َِ َوؿَََّل بَِٓلِ َوََصْ َْ َ َ ؿََ ٍُ َوَزُسوَُلُ ، َظَّلَّ ُٝك َوَس١كَّ سًا َؾْحُس  وَبنَّ ُمَحمَّ

َف  َُ ٕاََل ِٝك  فَٕانَّ بضََمَّ َوَبُْشَ ُ ا ثُلَّصِت ِؾََِّة ، أَلَّنَّ ْ َُوِم اًَّشَّ ـُ َو َظََُة اًْ ُُ َِ ا٢كُْس١ِكُ يف َحِاِثَ  خَِلُي ِت ما ٌَض ْ

 َ ََّلا ٕارا اكه ْؾَوَت ٕاََل ِٝك ثَـاََل ؿَََّل تَِعرَيٍت ، ال س ِ ُ ََلُ اٗكَّ َُ اّكَِاٌَكَ ، َوثَُُّّسِ ْت ِثْٜكَ َوثَـاََل َوحَْصفَُؽ َؾْي

 َُ ـُ َُ التُسَّ مِ اًْ َّ ِحََحِة ، نلا َبه ِ اًعَّ خَِمُس ؿَََّل اأَلِذٌكَّ ـْ َِِّت ثَ يَِّة َواّكلَاؿَِة َواً ِي اًس ُّ ُْ حِ يف وُم ؿَََّل َمْْنَِج َب َن اًخََّسزُّ

َادٍ  ١ْكِ َواًَْحْحِر َؾْن َبص ْ ـِ ِحََحِة اً  َظََِة اًْ ُصِق اًعَّ ُّوَن ؿَََّل اًعُّ نَي ًَُسً َِّ ِه ِحطَ َوؿََلاَء َزِبَّ ِة ََكْ ال ََيْ ـَ يَّاِف

َؽ ؿَََّل َمْس  َِ خَِعَُؽ فََِْم ُمْْبلَاِِتا ، َبْو ًَعَّ َّفاِث اًَِّت ال ٌَس ْ ١ْكِ َدْدطَ َؾْضواء يف تُُعوِن ا٢كَُؤً ـِ ًُِة اً بٌََكٍ ظا

 ، َِ َُ ًَْم ًُِعْة اْكَقَّ ِفِ َّ ُ ََلُ َبه َُ ٕاََل ُحْْكٍ ما ُُثَّ ًَخَخنَيَّ َِ فَُِْم ًِ ََِف فَََيِْس ًَِفًة ٢كَْْنَِج اًسَّ َّفاٍث ُمزا ًَِؽ ُمَؤً َبْو ًُعا

َِْمََِّة  ـِ ماِث اً اُل ؿَََّل ا٢كَحاِذِئ َوا٢كُلَّسِ َف َبوَّ صَّ ـَ ١ْكِ َبنَّ ًَخَ ـِ ًُِة اً ًِِح ، فاَكَن ال تُسَّ ؿَََّل ظا ا ََِّة اًعَّ اأَلساس ِ

َِ حَ  ِِ َُ َوََيُوَط ِف ََّم َ ـَ َِْمَََّة ًُِكِّ ِؿ١ْكٍ َبزاَذ َبْن ًَخَ ـِ َُ اًْ خَعاَغ َبْن ٍُْْكَِي َمِسرَيثَ ََِة اس ْ ِتَّ ٕارا َُشََغ يف اًعَّ

ََّةِ  ُِ َف ؿَََّل ما صَّ ـَ ََِة َبْن ًَخَ ١ْكِ يف تَساًَِة اًعَّ ـِ ًِِة اً ا ًًَْدَِلى ؿَََّل ظا ٌٍَة ، َوِممَّ ِّ ١ْكِ  ؿَََّل تَِعرَيٍت َوتَُ ـِ اً

صًِِف  ـْ ََِّة َنخَ َِ اًُكِّ زاِث ِت ، َوثََعوُّ ـَََّشَ ى ِِب٢كَحاِذِئ اً َِ َوفَْضِِلِ َواًَِّت جَُسمَّ ـِ َِ َوواِض َِ َوزََمَصِث ١ْكِ َوَمْوُضوِؿ ـِ اً

َِِّت حَُىوُن مكَْسَذٍي ٌِ  َُوِم ، َواً ـُ ١ْكِ ِؾْيَسما ًَخََكَُّموَن َؾْن ِؿ١ْكٍ ِمَن اً ـِ ُي اً ُْ ِفَِِّة َواًَِّت ثَـاَزَف ؿََََْيا َب َْ ١ْكِ َوَن ـِ َْ

ى تنَْيَ ًََسًَْم َواٙكَّ فَِْمِ  ِ شا اًَحْحر اٙكَّ َُ َم بَِِخ اًلازئ اكَن  َُ ، َوهََؼصًا ٢كا ثَلَسَّ ِخفاَذِت ِمٌْ َِ َوالاس ْ ى َِ َوَؾْصِض

 َ َسًة َوَبْزت ِؾََِّة ( فَلَْس َحَوى ََخْ ْ َُوِم اًَّشَّ ـُ ٌَِْ ِت  ََّشَ ـَ ًَُِِّة يف اًَْمحاِذِئ اًْ ًُِة اًسَّ َُ ) اًَْمعا ُخ َْ نيَ ََسَّ  ِؿَْلاً َوَذكاقَِق ـِ

 ُ ى ٕاََل ا٢ك ُِْت َبْدََصَ ما ًَُؤّذِ َلَاِء َواهْخَلَ ـُ ٍَ اً خَْرَصْحُُتا ِمَن اًُىذُِة َوَبفْوا صاِذ ، َنلا ِؿَِْمًََّة ال تَبَِش ِِبا ، اس ْ

١ْكِ  ـِ ٍ َن ِؾََِّة ِتِعٍكَّ ْ َُوِم اًَّشَّ ـُ ٌَِْ َِِّت ثَُمتُّ  َُوِم اً ـُ ـََغ اً َ َِِّن َبَضْفُت ت ِة، َبه اّكَُمِي، َوِؿ١ْكِ اًيَّْحِت، َوِؿ١ْكِ َواًِفصاسَّ

َمٍة  ْزُث اًَحْحَر ِتُملَّسِ م. َوَظسَّ َّفاِِتِ َلَاُء يف ُنُخِْبِم َوَرَنُصوا َظَصفًا ِمْْنا يف ُمَؤً ـُ َبطَمََِِّّة َؾْن َواًَِّت ُؾِِنَ ِِبا اً

١كِْ  ـِ َُوِم َوَمصاِحْبِ ، وَ  َوفَْضِي َظََِة اً ـُ ماِث ، وَ ا، َوَبْكساِمِاَبهْواغِ اً ِت، َوا٢كُلَّسِ ـَََّشَ صًِِف ِِبًَْمحاِذِئ اً ـْ اًخَّ

ًُِكِّ ِؿ١ْكٍ ؿَََّل ِحّستٍ  ََِّة  َِْمََِّة اأَلساس ِ ـِ ، فَإ  اً ١ْكِ ـِ ِي اً ُْ  نَّ اًَحْحَر َسَُِسرُي يف َضْوءٍ ، َوَحْصاًي ؿَََّل ُسََنِ َب

، ُُثَّ  َُ ، ُُثَّ ِوْسخَُذ َُ ، ُُثَّ زََمَصثُ َُ ، ُُثَّ َمْوُضوؿُ ١ْكِ ـِ صًُِف ِِبًْ ـْ ِت َوظِمَ اًخَّ ـَََّشَ ٍِ ا٢كُحاِذِئ اً ِش َُ ، ُُثَّ ِمَن   فَْضُِلُ
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ـَ  ، ُُثَّ َمساقُِِلُ . َواًَِِّت ََجَ َِ ِِ ْغِ ِف ِخْمساُذٍ، ُُثَّ ُحْْكُ اًَّشَّ ، ُُثَّ اس ْ َُ ، ُُثَّ اَْسُ َُ ـُ ُس ْجُن ؿَِِلّ ِا واِض ُخ ُمّحمَّ َْ اًض َّ

يََة  َصِت س َ ُِ ْصفاِن، ا٢ِكَْصِّي، ا٢كُخََوَّفَّ يف اًلا ـِ حَّاِن، َبتُو اً  ُؼ  يف زالزَِة َبتَْاٍث َوظِمَ :  6021اًعَّ

ََّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَصتْ ٕانَّ َمداِذَئ ُكِّ ِؿَـــْـٍم َؾَضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَصْت   ***       اًَْحؼؼؼؼؼسُّ َواًَْمْوُضوُغ ُُثَّ ا   ًث

ؼؼؼؼؼازِغْ  ِخْمساُذ ُحْْكُ اًضَّ َحُة َوفَْضُِلُ َواًواِضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼْؽ    ***      الاْْسُ الاس ْ  َوِوس ْ

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼَصفا ِغ اْنخََفؼؼؼؼؼؼؼؼى   ***      َوَمْن َذَزى اًَْجِمََؽ حاَس اًضَّ ـْ ُغ ِِبًَْح ـْ  َمســاقٌِي َواًَْح

 

١ْكِ َوَبْسلاَء  ـِ شا اً َُ َِِّت ُظيَِّفْت يف  َّفاِث اً َس َمداِذِئ ُكِّ ِؿ١ْكٍ َبضَمَّ َوَبْصََِص ا٢كَُؤً ـْ َ ًِخَُىوَن ُُثَّ َبْزَذفُْت ت ِِّفَيا  ُمَؤً

 ، َِ ِِ َص ِف َُ َوًَدَدَحَّ ًَِمْن َبزاَذ َبْن ٌَْسََُى ١ْكِ  ـِ شا اً َُ  ِ ًِخَدَدُّؽ ًَِاًل َوُاِذاًي  ًَِِشا  َوَبْسبَلُ َذ ٍُ ؼ  َٝك ؼ َخيَّ يف ؿاُل

 ََ ـَ واِة ، َح ٍُ ِتلٍََْة زاقٍِس ٌَعَّ َّْص ج ًِرٍي َوثَسَّ خَ ْلٍي ُمس ْ ـَ َِ ِت َ ـِ ِِن ُٝك اًَْحْحِر ا٢كُخَواِضؽِ اًلَُدوَل َواًثَّواَة ، فَ

اَز األِٓدَصَت ،  ْن ٍُصًُِس َٝك َواٗكَّ َك ِممَّ َّفاُث ثَخَفاَضَي ِِبًَوٕاايَّ ََّمِص، ال ِِبًَِْْشِز، َوِِب٢كََُِح، ال فَاًُْمَؤً ِص َواًث ُْ زَّ

حاقِِف، َوِتَفزاَمِة اأَلزْساِز، ال ِتَضزاَمِة اأَلْسفاِز، َوِجصِكَّةِ  ، َوِِبَُموِم اٌَعاقِِف، ال ِتخَْىِثرِي اًعَّ  ِِبًِىََبِ

َُّف اإلوْساِن ؿَََّل فَْضِِلِ بَ  ِت اًلََواِِش. َوُمَؤً َِ اٌَْفغُ اْكََواِِش، ال ِجَىْْثَ َو ِتبَْظلََصًْ ُُ َِ ُؾْيواٌن، َو ْو هَْلِع

َِن اًَىِثَُف  ـْ َ َِ اٌَْفغُ اًىَِثرُي َوا٢ك ًْ ًُِف ، ال ِتبَْنََبَ َِن اًَّشَّ ـْ َ َصُف اًَفْصُط ِمَن   . اٌَِعَُف َوا٢ك ـْ ُ يِاَٛك ً ُُ َو

ُس ِفَيا زاِحٍَكً  َصُط اإلتُي، فَُصةَّ ِمئٍَة ال ََتِ ـْ ، َوثُ َوِبُزُحو َبْن َبُنوَن كَْس بًََْمْمُت ِِبًلََصِط ا٢كَْلُعوِذ،   . اًيَّاِفٍَكِ

َِ اًَىِصمِي ، وَبُؾُور ِبِٞك ثـاَل  ًَِوْْجِ ًِعًا  َِلُ ذا ـَ اََل َبْن ََيْ ـَ ، َوَبْسبُٔل َٝك ثَ َِ مَّ  اًيَّْفؽ ِت ـُ َ َصُُك ِتَ َوَبْن ً ٔبْن ُبَرنِّ

ٍس وؿَّل ٍُ وَظَّلَّ ُٝك ؿَََّل ُمَحمَّ اًَِمنَي.  وَبوَْسا ـَ َ وبِٓدُص َذْؾواان ٔبِن اْكَْمُس ِٞك َزّةِ اً َِ َوَس١كَّ ِح  وبَِٓلِ َوََصْ

 

ًَِجاِمـؼِؼؼ َُ َسِي َٝك ثَْوِفِلًَا  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼا                 ِمٌْ ـَ َِ ُمٌْخَِف َِ ؼِِبِٞك اي اَنِػصًا ِفِ  ؼؼؼؼ

ْصِص َمْلِفؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَصتً  ـَ ََلَ اً
ّ
َِ                   َوكُْي َبِهِْلُ ا ــــ ـِ ِّْة َؾْن َمَواِه ٍُ َوَحٌ  َوْاكَدَي ُذؿَا

 َِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ـِ ًَِعاِت َِ                 َوَمْن ًَُلوُم ِتَما ٍَْىِفِى   َوُدطَّ هَْفَسَم ِمْن َذرْيٍ َذَؾْوَث ِت

َـًا َما تََسا كََمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌص                َبْو نَْونَ  َِِمنَي ََجِ َِ َواًُْمْس ؼؼؼؼؼ ـِ ًِ ًِرٌي ِمْن َمَعا خَ  ٌة ُمس ْ

 

ًَْىؼؼؼؼؼؼَصِم    ِحْي ؿََََْيَا ِزَذاَء اًُْحْْكِ وا ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَِا            َبس ْ ـَ  ِِبِٞك اَي كَاِزقًا ُنُخِِب َوَساِم

نْ  
ّ
َُ ثُثَْة ا َحْي َِ ٍُ ِمْن َدَعؼؼؼؼؼؼبٍٔ            َبْو َبْظ  ُنْيَت َرا فَِــَـِم    َواْسُُتْ ِتَُْعِفَم َما ثََْلَا

ْحُق ؿَاَذثُؼؼؼؼؼؼ  َُ   ؼؼؼؼؼفََْكْ َحواٍذ نََحا واًس َّ     ؼؼؼِم  ؼؼؼؼؼؼاٍم هََحا َبْو ؿَاَذ ُرو زَُْؼَوَُكْ ُحسَ         ؼؼؼ

ْشُز ًَْلدَُِلُ ُرو اًَْفْضِي و        ؼؼٍي    ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَدَعاُء ُرو َسًَؼؼؼؼؼَوُُكُّيَا اَي َبِِخ   ـُ َِـــِم َواًْ   اًّضِ
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 ِّ َِْة ُمَعٌ ـِ َ َجْي ً ـْ ١ْكِ ال ثَ ـِ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼــــَبَذا اًْ ـْ َُ ثُ ً ِمٌْ  ؼؼؼؼَصُف ؼؼؼٍف           َوًَْم ثَدََِلَّْن َسٌكَّ

َف اًَْمْيُلوَل كَْوٌم َوََصَُّفؼؼؼؼوا اِوي لََكًما ِتيَْلؼؼؼؼؼؼؼؼؼِِلِ           َوَُكْ َحصَّ  فََْكْ َبفَْسَس اًصَّ

ِّؼؼؼؼؼؼؼؼُف  َوُكَْ  ٍُ اًُْمَعٌ ٍء ًَْم ٍُصِْذ َِن ُمَلَِّؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًصا           َوَخاَء ِثََشْ ـْ ًَِم  اَنِِسٍ َبْْضَى 

 

 اًفلري ٕاَل ؾفو زتَ؛

اِؾَيَ  ٍِن ٕاَْسَ س َحَسن هُُوز اّٗكِ  ُمَحمَّ

 ؾفا ُٝك ؾيَ وؾن واٗكًَ

 ُؼ 6341اًثاًر ؾَّش من صِص ٝك ا٤كصم س ية 

 م 0262اًساذش واًـَّشون من صِص ٔبنخوجص س ية  
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 ٔبطمَة وفضي ظَة اًـ١ك :

 اًـ١ك خفص وُشف يف اٗكهَا واألٓدصت، واًـ١ك ٔبفضي من ا٢كال، فِو سخِي ٕاَل آكض َة من ٝك ثـاَل.

( فٕارا زٔبًت هفسم ثخجَ ٕاَل اًفلَ،  من ٍصذ ٝك تَ ذريًا ًفلَِ يف اٗكٍنكال ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ) 

فضي اًـا٠ك ؿَّل  ذمن ٔبزاذ ٝك ِبم ذريًا )ثخجَ ٕاَل اًـ١ك، ثخجَ ٕاَل فِم اًىذاة واًس ية، فاؿ١ك ٔبهم 

ِاء ٠ك ًوززوا اًـاتس نفضي اًلمص ًٍَك اًحسز ؿَّل سائص اًىواهة، وٕان اًـَلاء وززة اأٔلهخِاء، وٕان اأٔلهخ 

لاً وال ذًيازًا، وٕامنا وززوا اًـ١ك، مفن ٔبذش تَ بٔذش حبغ وافص  (  ذُز

ؿَّل ٔبذانُك، وٕان ٝك ؾز وخي ومالئىذَ وبُٔي اًسلاواث  اًـا٠ك ؿَّل اًـاتس نفضِِل  يُ ضْ فَ ) وكال 

َ ِص حْ واأٔلزط حِت اٍمنٍك يف حُ   ( اًياش آكري ١ّكِِ ـَ ون ؿَّل مُ َُّ َع َُ ُا، وحِت اْكوث ً

ثـَموا اًـ١ك؛ فٕان ثـَمَ ٞك دض َة، وظَحَ ؾحاذت، ومسازس خَ جسخِح، زيض ٝك ؾيَ: )  مـار كال

واًححر ؾيَ ْجاذ، وثـَميَ ٢كن ال ًـَمَ ظسكة، وتشَل أٔلُِل كصتة، وُو اأٔلهُس يف اًوحست، 

: "ًوال اًـَلاء، ًعاز اًياش اكٍْبامئ ال ًسزون ال هَف ًـحسون  اْكسن (. وكال واًعاحة يف آكَوت

 وال هَف ًيىحون".

شٍ من بٔؾؼم اًفواقس كال ثـاَل: َ ِمْن ِؾَحاِذٍِ  واًـ١ك ًؤذي ٕاَل آكض َة، ُو ََّما ََيََْش اٟكَّ ه
ّ
َََماءُ  ا ـُ  اًْ

 [ ًُس اًـ١ك جىْثت اًصواًة، ًوىن اًـ١ك آكض َة.02]فاظص:

 ًوُس تبٔن ًلال ًلس زُبست     وزٔبش اًـ١ك ثلوى ٝك حلاً 

زيض ٝك  ٔبتو اٗكزذاء واًـ١ك ًسفؽ ٕاَل آكض َة من ٔبن ٌسبٔل ؾيَ ظاحدَ و٠ك ًـمي تَ؛ وٙكٛك كال

 [.ٕامنا ٔبدَش ٔبن ٍىون بٔول ما ٌسبًٔين ؾيَ زيب ٔبن ًلول يل: مارا معَت فامي ؿَمت؟ؾيَ: ]

ين أٔلدَش ٔبال ثحلى بًٓة يف نخاة ٝك بٓمصٌت ٔبو انَُة ٕاال خاءثين ًوم : وٝك إ اًسَف وكال تـغ

 اًلِامة، فذلول األٓمصت ِبٓكري: ُي معَت تَ؟ وثلول اًياَُة ؾن اْكصام: ُي اىُتَت ؾيَ؟

وٙكٛك التس ٕارا ثـَميا ٔبن هعحق، فِيي سَسٍك مذواظٍك ؿ١ك ومعي، ثـ١ك وثعحَق، وٙكٛك فَُست 

مـَوماث، وٕامنا عم ٔبثص حلِلي ؿَّل اإلوسان، وٙكٛك اكن اًـَلاء اًلضَة حضو ٔبرُان وال حفغ 

س خلفصون ِبأٔلحساز، كال اجن  اًصِبهَون خمحخني ٞك ثـاَل، ًلومون َل ِبًـحاذت، ًلومون اٌََي ٌو

: ٔبهَ اكن ٕارا ظَّل اًفجص ًلـس يف معالٍ ًشهص ٝك حِت حصثفؽ  ص َخ اإلسالم زمحَ ٝك ؾن اًلمي
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 واكن ًلول: ُشٍ كسويت، وٕارا ٠ك ٔبثلس سلعت كواي. اًضمس خسًا،

ًعَة اًـ١ك، فال ًَحر ٕاال ٌسريًا حِت ٍصى  -اًسَف ًـين: من -زمحَ ٝك: اكن اًصخي اْكسن وكال

َرا ًُ  ٔبثص اًـ١ك يف ظالثَ ودضوؿَ ولَكمَ وَسخَ؛ أٔلن ٝك كال:
ّ
١ْكَ ِمْن كَْدِِلِ ا ـِ ٍَن ُبوثُوا اًْ ِ نَّ اٙكَّ

ّ
ْخََّل ا

ْركَاِن ُُسَّساً  ًِْْلَ وَن  صُّ ْم ََيِ والً  * ؿََََْيِ ـُ يَا ًََمْف ِّ ْن اَكَن َوْؿُس َزت
ّ
يَا ا ِّ ْحَحاَن َزت ْركَاِن  * َوًَُلوًُوَن س ُ ًِْْلَ وَن  صُّ َوََيِ

 [.623-621]اإلزساء: ًَْحُىوَن َوٍَزًُِسضُمْ ُدُضوؿاً 

وثفسريًا، وثس ية زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ؤبول ؿ١ٍك ىًصسٍ، اًـ١ك جىذاة ٝك حفؼًا وثالوًت 

زواًة وذزاًًة وثعحَلًا، واًـياًة ِبًفلَ يف ذٍن ٝك، يف اًـلِست واًـحاذاث وا٢كـامالث وسواُا، ًَىون 

س فَيا نثرٌي  ، نشًْك اًـ١ك تَلة اًلصبٓن اًىصمي، اٌَلة اًـصتَة اًفعحى، اًيت ُس ا٢كس١ك ؿَّل تعريٍت من ٔبمٍص

ا من اٌَلاث، وال حزال ثَلى حصًِب ال ُواذَت فَيا، يف بٔساًَْبا وحصاهَْبا، من اًياش، و  ا تلرُي سامحُو

ا من تـغ اْكاكسٍن ؿََيا، ًىن ٝك حافؼِا ما حفغ ذًيَ ونخاتَ. ا وهُْث  وصـُص

ُشا وٕان ا٢كسَمني اًَوم ًفي ٔبمس اْكاخة ٕاَل ٔبن ًخىون مْنم ٔبحِال مَمة ِبًـَوم ا٢كِمة اًيت حيخاْجا 

ا، ًَدس ِنَّ هلم ذسمة ذٍْنم والاس خلياء ؾن كريضم.  ا٢كسَمون، وـ١ك اًعة واًِيسسة والاكذعاذ وَنُو

َ ثضبٔهَ: رضوزت ٔبن ًخـ١ك ظاقفٌة من ا٢كسَمني اًـَوم اًـسىًصة واألآلث اْكصتَة،  وذما َيسز اًخيًو

صماِتم وؾلِسِتم، نلا ًَمتىٌوا من مواهحة اًـَص اٙكي ًـُضوهَ، ًوَدس ِن هلم اٗكفاغ ؾن ملسساِتم وح

ٔبهَ ًًدلي ٔبن ٍىون من تني ا٢كسَمني من ًُـِن ِبًـَوم ا٢كِيَة، واأٔلؾلال اًفٌَة؛ ًَْكي ا٢كسَمون 

 ٔبهفسِم من ك ؿ١ٍك فَِ هفـِم، وظالخ ٔبحواهلم.

 ٔبهواغ اًـَوم ومصاحْبا ؤبكسارما وظم ٔبزتـة ٔبسس، وعم :

 اأٔلساش اأٔلول: ٔبول اًـ١ك اًيَة.

 ٌاسل اًـ١ك.اأٔلساش اًثاين: م 

 اأٔلساش اًثاًر: اأٔلذة كدي اًعَة.

 اأٔلساش اًصاتؽ: اكُتان اًـ١ك ِبًـمي.

ف اًـ١ك فلال: "حس اًـ١ك ؾيس اًـَؼلاء  كال اْكافغ اجن ؾحس اًَب يف نخاتَ "خامؽ تَان اًـ١ك وفضِل"، ؾصَّ

ثـًصؼف اًـؼ١ك، ُو ما اسدِلٌْخََ وثحٌُْخََ، وك من اسدِلن صُئا وثحٌُؼَ فلؼس ؿَمؼَ"، ُؼشا ُؼو ضؼاتط و 
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 "حس اًـ١ك ؾيس اًـَلاء ُو ما اسدِلٌُْخَ وثحٌُُخَ، وك من اسدِلن صُئا وثحٌَُ فلس ؿَمَ".

م اًـَوم ٕاَل كسمني: فشهص يف نخاتَ ُشا ٔبن اًـَوم ثُلسم ٕاَل كسمني:   واْكافغ اجن ؾحس اًَب كسَّ

 اًلسم اأٔلول: ؿ١ك رضوزي، واًلسم اًثاين: ؿ١ك ُمىدَسة.

ؼُي ٔبما اًـ١ك اًض  ؼو اًـؼ١ك اٙكي حُيَعَّ وزي؛ فدنيَّ ٔبهَ اًـ١ك اٙكي ال ًُمىن ٌَـا٠ِك ٔبن ٌُضىم هفسَ فَِ، ُو

ؾن ظًصق اْكس وؾن ظًصق اًـلي، ال ميىؼن ًإلوسؼان ٔبن ٌضؼىم هفسؼَ يف ُؼشا اًـؼ١ك؛ مثؼي اًـؼ١ك 

فِشا اٙكي ًسزنَ اإلوسان ؾن ظًصق اْكس وا٢كضاُست؛ مكـصفة اٌََي واٍْناز، ومـصفة اًضمس واًلمص، 

 اًـ١ك رضوزي.

ؼسذي يف ُؼشا  ؼي، ًو و حيخؼاح ٕاَل ٔبذٌك ٌَحعؼول ؿََؼَ، وحيخؼاح ٕاَل هؼؼٍص وثبٔمُّ ٔبما اًـ١ك ا٢كىدَسة، ُو

سائُص اًـَوم، ُث ُشا اًـ١ك ا٢كىدسة مٌَ ما ُو خِل وػاُص، ومٌَ مؼا ُؼو دفؼي، مفؼا اكن ٔبكؼصة ٕاَل 

َّة فِو خِل، وما اكن ٔبتـس فِو دفي، مبـِن ٔبن ا ًـ١ك ا٢كىدسة مٌؼَ ؿَؼوم واْضؼة خََؼة اًـَوم اًضوًز

ؼسزوِا اًـَؼلاء  ػاُصت ًك اًياش، ومْنؼا ذكؼاقق اًـؼ١ك اًؼيت ال ًؼسزوِا ٕاال آكاظؼة مؼن ظؼالة اًـؼ١ك ًو

 ا٢كمتىٌون وضم يف رٛك ذزخة، ُشا ما ًخـَق تخلس مي اًـَوم ؤبهواغ اًـَوم.

ؼة، وعم  اًـَؼوم اًخجًصخِؼة اًؼيت ثخـَؼق من اًـَلاء من ًلسم اًـ١ك ٕاَل كسمني، فِلول: ُياك ؿَوم ذهًَو

سذي يف ُشا اًيوغ ؿَوم اًعة، ؿَوم اًِيسسة، ؿَوم اًفٜك، وسائص اًـَوم اًخجًصخِة.  تبٔموز اٗكهَا، ًو

واًلسم اًثاين: ُياك اًـَوم اٗكًًِة، اًيت ال ميىن ٔبن حتعي ٕاال ؾن ظًصق اًويح، ؾن ظًصق اًىذاة 

، وٕان ا ٕاًِييٌّ اكهت ُشٍ اًـَوم مْنا ما ًخـَؼق تؼبٔموز اٗكهَؼا، ومْنؼا مؼا  واًس ية، فٕان ُشٍ اًـَوم معسُز

ًخـَق تبٔموز األٓدصت، مبـِن ٔبن اًـَوم اٗكًًِة خاءث مبا ًُعَح ُذهَا اًياش، ونشٛك فامي ًعؼَح بٓدؼصِتم، 

فاًصسي خاؤوا تـَوم ثخـَق تبٔحاكم اٗكهَا، وثخـَق نشٛك تبٔحاكم األٓدصت، فَلا هلول ؿَوم ذًًِة ال ًُفِؼم 

َ ال ؿالكَة ًِا ِبٗكهَا، تي مثة ٔبحاكم ذًًِة ثخـَؼُق ِبألٔك واًَّشؼة واًيؼوم، وثخـَؼق تؼبٔحاكم من رٛك ٔبه

ا اًؼؼصقُُس خؼؼاء ؾؼؼن ظًصؼؼق اًؼؼويح؛ ٔبي ؾؼؼن ظًصؼؼق اًىذؼؼاة  ا٢كـؼؼامالث، ًىؼؼْن ُؼؼشٍ اًـَؼؼوم معؼؼسُز

ي واًس ية، واًس ية عم ويٌح، وٙكٛك ُشا اًـ١ك ٕارا ُبظَق ٕارا كِي اًـؼ١ك واًـَؼلاء؛ فٕاهؼَ ًيَصؼف ٕاَل بٔ 

١كَْ هوغ؟ مثال يف نخاة ٝك ﴿ ـِ ٍَن ُبوثُوا اًْ ِ ٍَن بَٓمٌُوا ِمٌُْكْ َواٙكَّ ِ ُ اٙكَّ  [.66﴾ ]ا٣كاذٌك: ٍَْصفَؽِ اٟكَّ

ِؼشا  ََِق يف هعوض اًىذاة واًس ية ويف ٔبكوال سَف اأٔلمة، فٕاهَ ًُـِن تَ ؿَؼوم اٗكٍؼن، ًو واًـ١ك ٕارا ُبْظ
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ؼاة يف نخاتؼَ "  -اأٔلظؼول اًثالزؼة" كؼال يف ٔبول اًىذؼاة: "اؿؼ١ك فٕان ص َخ اإلسالم محمس جن ؾحس اًُو

و مـصفة ٝك". -زمحم ٝك لعس "اًـ١ك ُو  ٔبهَ َيُة ؿََيا ثـ١كُّ ٔبزتؽ مساقي.. كال اأٔلوَل: اًـ١ك"، ًو

من اًـَلاء من ًُلسم ثلس امي بٓدص، فِلسم اًـ١ك ٕاَل كسؼمني: ؿؼ١ك انفؼؽ، وؿؼ١ك ضؼاز.. ومؼْنم مؼن َيـؼُي 

ك ؿ١ك ال ضاز وال انفؽ، ومْنم من َيـِل كسؼمني ؿَؼوم انفـؼة وؿَؼوم ضؼازت، اأٔلكسام زالزًة: فِلول: ُيا

م ُشا اًخلس مَي اْكافغُ اجن زحة  ، حِر َرَنؼَص يف نخاتؼَ اًيفؼُس "ُشخ حؼسًر -زمحَ ٝك-وذمن كسَّ

يف تَان ُشا اًخلس مي ًلول: "كس رهص  -زمحَ ٝك-بئب اٗكزذاء يف ظَة اًـ١ك"، ًلول اْكافغ اجن زحة 

ؼو اًـؼ١ك اٙكي ٝك ث ؼو اًـؼ١ك اًيؼافؽ، وةزت يف ملؼام اٙكم ُو ـاَل يف نخاتؼَ اًـؼ١ك ةزًت يف ملؼام إكؼس، ُو

 ًيفؽ".

١كَْ ففى اًـ١ك ا٤كموذ نلوَل ثـاَل: ﴿ ـِ ٍَن ُبوثُوا اًْ ِ ٍَن بَٓمٌُوا ِمٌُْكْ َواٙكَّ ِ ُ اٙكَّ  [{66﴾ ]ا٣كاذٌك: ٍَْصفَؽِ اٟكَّ

ٍِ [، ويف مثي كوَل: ﴿663﴾ ]ظَ: ِسْذيِن ِؿًَْماَوكُْي َزّةِ ومثي كوَل ثـاَل: ﴿ َ ِمؼْن ِؾَحؼاِذ ََشؼ اٟكَّ ََّما ََيْ ه
ّ
ا

َََماءُ  ـُ ُؼو : ﴿-ؾؼز وخؼي-[، ويف مثؼي كؼوَل 02﴾ ]فاظص: اًْ ؼَو َواًَْماَلئَِىؼُة َوُبًو ُُ الَّ 
ّ
ََلَ ا
ّ
َُ اَل ا َّؼ ُ َبه َصؼَِِس اٟكَّ

١كِْ  ـِ  ا٢كواضؽ يف ملاَم إكس.[، فشهص ٝك اًـ١ْك يف ُشٍ 62﴾ ]بٓل معصان: اًْ

ؼا مَكَثَؼِي اًِْحَمؼاِز ٔبما يف ملؼام اٙكم، يف مثؼي كؼوَل ثـؼاَل ﴿  َُ ِمَُو َُؼوا اًخَّؼْوَزاَت ُُثَّ ًَؼْم حَيْ ٍؼَن مُحِّ ِ ﴾ َمثَؼُي اٙكَّ

 .[{2]أكـة: 

ُِمْ : ﴿-ؾز وخي-ؤبًًضا نلا يف بآيث اًسحص يف كوَل  ـُ ضُمْ َواَل ًَؼيَف ََُّموَن َما ًَُضُّ ـَ [، 620﴾ ]اًحلؼصت: َوًَخَ

ََؼا َوضُمْ َؾؼِن اأْلِٓدؼَصِت ضُمْ : ﴿-ؾز وخي-ُشا ؿ١ك ضاز، ؤبًًضا يف مثي كوَل  ْ ه ََاِت اٗكُّ َن اًَْح ًصا ّمِ ُِ ََُموَن َػا ـْ َ ً

ٍُ بآَيِثيَؼا: ﴿-ؾؼز وخؼي-[، ويف مثي كوَل 1﴾ ]اًصوم: كَاِفَُونَ  ي بٓثٌََُْؼا ِ ْم هََحؼبَ اٙكَّ ﴾ ]اأٔلؾؼصاف: َواثْؼُي ؿَََؼَْيِ

فَيؼا ُؼشا اًيؼوغ مؼن اًـؼ١ك. فاْكؼافغ اجؼن  -ؾؼز وخؼي-ٕاَل كري رٛك من اأٔلمثٍك اًيت ًشم ٝك  [،612

 زحة ًُلسم اًـ١ك ٕاَل ؿ١ك محموذ وؿ١ك مشموم.

ِشا خاءث اًس ية تخلس مي اًـ١ك ٕاَل انفؽ وٕاَل كري انفؽ، والاس خـارت  ُث كال مـَلا ؿَّل ُشا اًخلس مِي: "ًو

اًـ١َك اًيافؽ، ُث اس خسل مبا خاء يف َصَح مس١ك من حسًر ًسس جن  من اًـ١ك اٙكي ال ًيفؽ، وسؤال ٝك

؛ ٕارن ُيؼاك هؼوغ «اٌَِم ٕاين ٔبؾور تم من ؿ١ك ال ًيفؽ»اكن ًلول:  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-ٔبزمق ٔبنَّ اًيِب 

ا من اًـَوم اًضازت.  من اًـَوم ال ًيفُؽ؛ مثي ؿ١ك اًسحص، ؿ١ك اًىِاهة، ؿ١ك ا٢كوس َلى، وَنُو
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ؿَوم ال هْفَؽ فَيا، فَيا ضَاغ ًْٔلوكاث، فِؼسذي رٛك يف اًـؼ١ك اٙكي ال ًيفؼُؽ، ٔبًًضؼا اًـؼ١ك  ؤبحِاان ُياك

ِؼشا اًيؼِب  ظؼَّل ٝك -اٙكي ال ًـمي تَ ظاحدَ، ُي ًيفـَ؟ ال ًيفـَ، ٔبظحح ُشا اًـ١ك جحؼًة ؿََؼَ، ًو

ََّي  -ؿَََ وس١ك مِا مُ »مث ـْ ، ؤبًًضا تؼني اًيؼِب «صا٢كيافق اٙكي ًلصٔب اًلصبٓن مكثِي اًصحياهة، زحيِا ظَة وظ

، مفا ٍىون جحة ًعاحدَ، مِت ٍىون اًلصبٓن «جحة ٛك ٔبو ؿََم»يف اًلصبٓن ٔبهَ  -ؿَََ اًعالت واًسالم-

 جحة ًعاحدَ؟

اٌَِؼم ٕاين ٔبؾؼور »ًلول:  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-ٕارن، فِشا ما هفـَ، ٔبظحح ُشا اًـ١ُك وِبال ؿَََ، فاًيِب 

، اًضؼاُس «، ومن هفس ال جض حؽ، ومن ذؾوت ال ٌُس خجاة ًِاتم من ؿ١ك ال ًيفؽ، ومن كَة ال َيضؽ

اس خـار ِبٞك من ؿ١ْك ال ًيفُؽ، ٔبًًضؼا اسؼ خسل حبؼسًر  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-يف ُشا اْكسًِر ٔبن اًيِبَّ 

كال:  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-ٔبن اًيِب  -زيض ٝك ؾْنلا-زواٍ اجن ماخَ يف ُسًٌَ ؾن خاجِص جن ؾحس ِٝك 

ُروا ِبٞك من ؿ١ك ال ًيفؽُ سَوا ٝك » ا، وثـوَّ ـً ، فِشا اْكسًر ػاُص يف ثلس مي اًـ١ك ٕاَل ؿ١ك انفؽ «ؿَلا انف

 من اًـ١ك اٙكي ال ًيفؽ. -ؾز وخي-وؿ١ك ال ًيفؽ، فبٔهت جسبٔل ٝك ؾز وخي اًـ١ك اًيافؽ، وجس خـَش تَ 

ٔبهؼَ كؼال: اًـؼ١ك  -ٝكزمحؼَ -تبٔثص ؾؼن اْكسؼن اًحَصؼي  -زمحَ ٝك-ُث اس خسل ٔبًًضا اْكافغ اجن زحة 

شا ثلس مي بٓدص-ؿَلان  اًـ١ك ؿَلان، ؿ١ك اٌَسان فشاك جحة ؿَّل اجن بٓذم، وؿ١ك يف اًلَة فشاك اًـ١ك  -ُو

اًيافؽ، مارا ًلِعس اْكسن اًحَصي ِبشا اًخلس مي، ًلول اًـ١ك ؿَلان ؿ١ك اٌَسان، وؿ١ك يف اًلَة، ًلعس 

 تـ١ك اٌَسان؟ ٔبى }ما ال ًـمي تَ{.

ي تـَمَ، فـيسٍ ؿ١ك ًوىن ال ًـمي تَ، ال ٔبثَص ًِشا اًـؼ١ك؛ ال يف ؾحاذثؼَ، وال يف ٔبذالكؼَ، فاٙكي ال ًَـم

وال يف سَونَ، وال يف ثـامالثَ، وحال من ؾيسٍ ؿ١ك ِبٌَسان، ًىن ال ٔبثَص ًِشا اًـ١ك يف حِاثَ؛ وحال 

و اًـ١ك اٙكي ال ٔبثَص يف  ياك ؿ١ك يف اًلَة، ُو  حِات ا٢كخـ١ك.ا٢كيافق، ُشا ٌسمى ؿ١ك اٌَسان، ُو

ُمـَلؼا ؿؼَّل ُؼشا اًلؼول ؾؼن اْكسؼن  -زمحَ ٝك-وؿ١ك يف اًلَة، فشاك اًـ١ك اًيافؽ، ُث كال اجن زحة 

 ، اًحَصي، كال: فاًـ١ك اًيافؽ ُو ما َِبَُش اًلََة، فبٔوكص فِؼَ مـصفؼَة ٝك، ًـؼين َل ٔبثؼص يف حِؼات ا٢كؼخـ١ّكِ

ـؼميَ، وحمحخَ، ومِت سىٌت ُشٍ اأٔلصؼ َاء يف فبٔوكص فَِ مـصفة ٝك، وؾؼمخَ، ودضُذَ، وٕاخالَل، وث 

 اًلَة دضؽ، خفضـت اّكوازخ ثحـا َل.

ُِحني  ٔبن ُشا ُو اًـ١ك اًيافؽ اٙكي ٍىون َل ٔبثص يف حِات ا٢كخـ١ك، ٔبثص يف كَحؼَ ُث ًؼيـىس  -زمحَ ٝك -ف
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 اّكوازخ نلا خاء يف اْكسًر ا٢كخفق ؿَََ. تُشا اأٔلثص ؿَّل اّكوازخ؛ أٔلن اًلَة ٕارا ظَح ظَح

ًُحؼني ظًصلؼَة اًـَؼلاء  -زمحِلا ٝك-ٕارن: ُشا اًخلس مي من اْكافغِ اجن ؾحس اًَب، ومن اْكافغ اجن زحة 

 يف ثلس مي اًـَوم.

تـس ُشا هًذلي ٕاَل اًـَوم اٗكًًِة، ؤبن اًـَوم اٗكًًِة مصاثُة ؤبكساٌم، وٙكٛك َيخَف اْكْك فَيا حِبََسِة 

 مصاحِْبا، وحِبََسِة ٔبكسارما ؤبهواؾِا.

: -زمحؼَ ٝك-َص اْكافغ اجن ؾحس اًَب يف نخاتَ "خامؽ تَان اًـ١ك" زالزة ٔبكسام ٌَـَؼوم اٗكًًِؼة، فلؼال َرنَ 

"اثفق ٔبُي اإلسالم ؿَّل ٔبن اٗكٍن حىون مـصفذَ ؿَّل زالزِة ٔبكساٍم"، ٕارن ُو ًشهص اثفاق اًـَؼلاء ؿؼَّل 

ِا: مـصفة ذاظؼة االٕ  سؼالم واإلميؼان"، الحؼغ ُكمؼة ٔبن مـصفة اٗكٍن ثيلسم ٕاَل زالزة ٔبكسام.. كال: "ٔبًو

"ذاظة"؛ ًـين تشٛك ٔبظوَل ؤبزاكَن ؤبسَس اإلسالِم واإلمياِن، فِشا ُو اًلسم اأٔلول من ٔبكسؼام ؿَؼوم 

 اٗكٍن، مـصفة ذاظة اإلسالم واإلميان، ورٛك مـصفة اًخوحِس واإلذالض.

"؛ -ؾؼز وخؼي-ذي ؾؼن ٝك فِو ا٢كؼؤ  -ؿَََ اًعالت واًسالم-كال: "وال ًُوِظي ٕاَل ؿ١ْك رٛك ٕاال ِبًيِّبِ 

ؼي ؾؼن ظًصؼق اًـلؼؼول  ؼي ٕاال ؾؼن ظًصؼق اًؼويح، ال ميىؼن ٔبن حيعَّ ًـؼين ُؼشا اًـؼ١ك ال ميىؼن ٔبن حَيعَّ

 ا٣كصذت، وال ؾن ظًصق اًيؼص واًخفىري واْكس وكري رٛك، ُشا اًـ١ك ثوكِفي.

حؼني ٢كؼصاذٍ، ومبؼا ، فِو ا٢كؤذي ؾن ٝك، وا٢ك -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-"وال ًوظي ٕاَل ؿ١ك رٛك ٕاال ِبًيِب 

َِّخؼَ ؿؼَّل ثوحِؼسٍ، ؤبًسَخؼَ  يف اًلصبٓن من اأٔلمص ِبالؾخحاز يف ذَق ٝك ِبٗكالقؼِي مؼن بِِٓز ِظؼحلخَ يف جَصًِ

س ححاهَ واإلكصاز واًخعسًق جك ما يف اًلصبِٓن مبالئىة ٝك ونخحَ وزسِل"، ُشا ُؼو اًِلسؼم اأٔلول مؼن 

 ٔبكسام اًـَوم اًَّشؾََّة واًـَوم اٗكًًَِّة.

يف نثؼري مؼن نخحؼَ، ورهؼص ٔبن ُؼشا اًيؼوغ مؼن اًـَؼوم ُؼو  -زمحؼَ ٝك-ا اًيوغ تني ٔبطمَخَ اجن اًلؼمي ُش

و ٔبفضي اًـَوم؛ أٔلن ُشَف اًـ١ك ثَّشِف ا٢كـَوِم، وا٢كـَوم يف ُشا اًـ١ك ُؼو آكؼاًق  -ٔبُشف اًـَوم ُو

ـَؼوم ؿؼؼَّل ، ومؼا ًخـَؼق تبٔسؼلاقَ وظؼفاثَ، ومؼا َل مؼن اْكلؼوق ؿؼَّل ؾحؼاذٍ، فِؼو ٔبُشف اً-ؾؼز وخؼي

اإلظالق، وال هلول: من ٔبُشِف اًـَوم، تي هلول: ُو ٔبُشفُِا ؿَّل اإلظالق، وال هلؼول مؼن ٔبُشفِؼا ؛ 

 ِبًخوحِس واًـلِست. -س ححاهَ وثـاَل-أٔلهَ ًخـَق ِبٞك 

فِىون ُو ٔبُشفَِا ؿَّل اإلظالق، ٔبما ًو كَيا: من ٔبُشفِا، فؼ "من" ُيا ثحـَضَة واأٔلمص ًُس نؼشٛك، 
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 و ٔبُشف اًـَوم ؿَّل اإلظالق.تي ُشا اًـ١ك ُ

َ اْكافغ اجن زحة  يف نخاتَ اًيفُس "ُشخ حسًر ٔبيب اٗكزذاء" ٔبطمَة ُؼشا اًيؼوغ مؼن  -زمحَ ٝك-تنَيَّ

ؼو  اًـ١ك، فلال: "فبٔفضي اًـ١ِك اًـ١ُك ِبِٞك"، الحؼوا ُيا تؼسون ثحـؼَغ، "فبٔفضؼي اًـؼ١ِك اًـؼ١ُك ِبٞك، ُو

َخذؼَ، وٕاخؼالَل، اًـ١ك تبٔسلاقَ وظفاثَ، ؤبفـاَل اًيت ثُو  حة ًعؼاحْبا مـصفؼَة ٝك ودضؼُذَ، وحمحخؼَ، ُو

ددؽ رٛك" ٔبي ُشا اًيؼوغ مؼن اًـَؼوم "ًددؼؽ رٛك اًـؼ١ك  وؾؼمخَ، واًخخذُّي ٕاًََ، واًخوك ؿَََ" كال: "ًو

مبالئىذَ ونخحؼَ وزسؼِل واًَؼوم األٓدؼص وثفاظؼَي بٓدؼص" ٔبي ٔبظؼول اإلميؼان، كؼال: "واًـؼ١ك تؼبٔوامص ٝك 

ٔبي ٔبؾؼلال -ٔبحاكمَ ومؼا حيحؼَ مؼن ؾحؼاذٍ مؼن اأٔلكؼوال واأٔلؾؼلال اًؼؼاُصت واًحاظيؼة وهواََُ وُشاقـَ و 

َّؼي ًِؼشا  -اًلَوة ؤبؾلال اّكوازخ َ من ؾحاذٍ من اأٔلكوال واأٔلؾلال اًؼاُصت واًحاظية" ُؼشا مث وما ٍىُص

ء يف اًيوغ من اًـَوم اًَّشؾَة اٙكي ُو ٔبفضَِا ؿَّل اإلظالق، ُث ؿَق ثـََلا َجَال ًحني مصاثؼة اًـَؼلا

، كؼال: -ٔبي ٔبظول اإلسؼالم ؤبظؼول اإلميؼان -اًـياًة ِبشا اًيوغ من اًـ١ك، كال: "ومن َجؽ ُشٍ اًـَوم 

" الحؼغ ُيؼاك ؿؼ١ك ِبٞك وؿؼ١ك  "ومن َجؽ ُشٍ اًـَوم من اًـَلاء اًؼصِبهَني، اًـَؼلاء ِبٞك واًـَؼلاء تؼبٔمٍص

و ٔبمكي ذمن كَص ؿَمَ ؿَّل اًـ١ك ِبٞك ذون  اًـ١ك تبٔمٍص وِبًـىؼس" الحؼغ ميىؼن تبٔوامص ٝك، كال: "ُو

ُشٍ اأٔلكسام اًثالزة، ؤبن اًـَلاء ًيلسمون ٕاَل زالزؼة  -زمحَ ٝك-َنن وس خزَط من لَكم اجن زحة 

يؼاك ؿَؼلاء تؼبٔمص ٝك،  ؼس، ُو ٔبكسام، ُياك ؿَلاء ِبٞك، ًـين ٔبَّنم ًـيون تبٔؾلال اًلَؼوة واًصكؼاقق واًُز

، ٔبي ؿَلاء مبارا تبٔحاكم اّكوازخ اًؼاُصت، ًىن  يؼاك ؿَؼلاء ِبٞك ؤبمؼٍص ال ؾياًة هلؼم تؼبٔؾلال اًلَؼوة، ُو

 ؿَلاء تبٔؾلال اًلَوة ؤبؾلال اّكوازخ. وضم اًـَلاء اًصِبهَون، ُث ًََيم يف اٗكزخة. ؿَلاء تبٔمص ٝك.

ِشا الحؼوا ُشٍ اًـحازت أكٍَك من اجن زحة  : ًلؼول: "ُؼؤالء ضم اًـَؼلاء اًصِبهَؼون وضم -زمحؼَ ٝك-ًو

كَص ؿَمَ ؿَّل اًـ١ك ِبٞك، ذون اًـ١ك تبٔمٍص وِبًـىس" ًـين ٔبمكي نشٛك من ا٢كصثحؼة اًثاهَؼة، ٔبمكي ذمن 

واجؼن  -ًلعس اًحَصؼي-كال: "وصاُس ُشا " ُث ًضة ٛك مثاال، كال: "وصاُس ُشا يف حال اْكسن 

اًـؼ١ك ِبٞك ا٢كسُة واًثوزي ؤبمحس وكريضم من اًـَلاء اًصِبهَني"، ًلعس اًـَلاء اًؼصِبهَني َجـؼوا مؼارا؟ 

، اًـ١ك تبٔؾلال اًلَؼوة ؤبؾؼلال اّكؼوازخ، كؼال: "وحؼال مؼاٛك جؼن ذًيؼاز، واًفضؼَي جؼن ؾَؼاط،  ؤبمٍص

حَّؼاذ  ـُ شا ا٢كععَح ًلِعسون ِبًـازفني ٔبي اً ومـصوف اًىصِخ، وثَّش اْكايف، وكريضم من اًـازفني"، ُو

س واًوزغ ًىن ال ؾياًة هلم ِبًـ١ك فبَٔيلا اذ، هلم ؾياًة ِبًُز َُّ ٔبمكي، حال ُؤالء ٔبم حال ٔبًوئم، كؼال:  اًُز

اذ-"مفن كاٌس اْكاًني  كال: "مفن كاٌس اْكاًني ؾصف فضي  -ٔبي تني اًـَلاء اًصِبهَني وتني اًـحاذ واًُز

، ؿَّل اًـَلاء ِبٞك فلط، مفا اًؼن تخفضَي اًـَلاء ِبٞك وتبٔمٍص ؿَّل اًـَلاء تبٔمٍص فلط،  اًـَلاء ِبٞك وتبٔمٍص
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ء فَِ" فِو ثـََق َجَؼي يف تَؼان مصاثؼة اًـَؼلاء يف اًـياًؼة ِبؼشا اًـؼ١ك، فا٢كصثحؼة فٕان ُشا واحض ال دفا

، ُث ًََيم اًـَلاء ِبٞك..وَلاألٔ    ضم اًصِبهَون وضم ؿَلاء ِبٞك وتبٔمٍص

ؼو اًلسؼم اأٔلول مؼن -زمحؼَ ٝك-ُشا اًخلس مي ةتؽ ٌَلسم اأٔلول اٙكي رهٍص اْكؼافغ اجؼن ؾحؼس اًؼَب  ، ُو

اًَّشؾَة، اًـ١ك خباظة اإلميان واإلسالم؛ ٔبي: تبٔظول اإلسالم واإلميؼان، تؼبٔزاكن اإلسؼالم ٔبكسام اًـَوم 

 اٖكسة، ؤبزاكن اإلميان اًس خة، ُشا ُو اًلسم اأٔلول.

كال اْكافغ اجن ؾحس اًَب: "واًلسم اًثاين مـصفة خمؼصح ذؼَب اٗكٍؼن وُشاقـؼَ"، الحؼؼوا ذكؼة اًـحؼازت، 

َوا يف ُشا اًيط، كال: "اًلسؼم اًثؼاين مـصفؼة خمؼصح ذؼَب اٗكٍؼن مارا ًلعس خبَب اٗكٍن وُشاقـَ؟ ثبٔم

 وُشاقـَ".

لعؼس ثَّشؼاقـَ ٔبزاكن اإلسؼالم، ًلعؼس ِبؼشا مـصفؼة  ًلعس خبَب اٗكٍن ٔبموز اًـلِست، ؤبظول اإلميان، ًو

خمصح ٔبي معاذز ذَب اٗكٍن وُشاقـَ، وظصاقق الاس خسالل، ًـؼين مؼا عم معؼاذز اًـلِؼست؟ ومؼا عم 

وهَف جس خسل ؿَّل مساقي اًـلِست؟ وهَؼف جسؼ خسل ؿؼَّل مسؼاقي اًَّشًؼـة؟ فِؼشا معاذز اًَّشًـة؟ 

ُؼؼو اًلسؼؼم اًثؼؼاين، مـصفؼؼة خمؼؼصح ٔبي ظؼؼصق ذالقؼؼي ذؼؼَب اٗكٍؼؼن وُشاقـؼؼَ، آكؼؼَب اٙكي ُؼؼو مسؼؼاقي 

 الاؾخلاذ، وُشاقـَ اًيت عم اأٔلحاكم اًفلَِة.

ي ُشخ ٝك اٗكٍن ؿَّل ًساهَ اٙك -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-ُث مثَّي ًِشا اًيوغ، فلال: "ورٛك مـصفة اًيِب 

ِسٍ، ومـصفة ٔبَصاتَ اٙكٍن ٔبذوا رٛك ؾيَ، ومـصفة اًصخال اٙكٍن محَوا رٛك ؾيَ، وظحلؼاِتم، ومـصفؼة  ًو

آكَب اٙكي ًلعؽ اًـشز ًخواحٍص وػِؼوزٍ"، فِؼشا ُؼو اًيؼوغ اًثؼاين ٔبو ا٢كصثحؼة اًثاهَؼة مؼن مصاثؼة ؿَؼوم 

 اٗكٍن.

 كال: "مـصفة اًسؼَن، وواحْبؼا ؤبذِبؼا، وؿؼ١ك اأٔلحؼاكم"، وعم اًلسم اًثاًر رهص اْكافغ اجن ؾحس اًَب

مصثحة نلاٍل، ومثي ًِشا اًلسِم اًثاًر، كال: "ًسذُي يف ُشا ذَُب آكاظؼة واًـؼسول، ومـصفذؼَ ومـصفؼة 

اًفًصضة من اًيافٍِك، وخمازح اْكلوق واًخساؾي ومـصفة اإلحلاغ واًضؼشور" ًـؼين مؼا ساذ ؿؼَّل رٛك مؼن 

 ا٢كصثحة اًثاًثة من مصاثة ؿَوم اٗكٍن.. ا٢كساقي، فِشٍ عم

ُث رهص ؾن تـغ اًـَلاء ٔبهَ كال: وال ًوظي ٕاَل اًفلَ ٕاال مبـصفة رٛك وِبٞك اًخوفِق، فِؼشا ُؼو ثلسؼ مي 

 ٢كصاثة اًـَوم اًَّشؾَة ؿَّل ُشٍ اأٔلهواغ اًثالزة. -زمحَ ٝك-اْكافغ اجن ؾحس اًَب 
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ن نخحَ ذاظة نخاة "اًفلَِ وا٢كخفلَ" ويف ٔبًًضا نخحؼَ يف نثرٍي م -زمحَ ٝك-نشٛك آكعَة اًحلساذي 

و ٔبًًضا ذمن ُؾين ِبشا اًفن  اأٔلدصى يف ظَة اًـ١ك ٔبصاز ٕاَل ُشا اًُتثُة، ًلول آكعَة اًحلساذي ُو

 يف ظَة اًـ١ك ًلول:

"فواحٌة ؿَّل ك ٔبحس ظَُة ما ثَزُمَ مـصفذَ ذما فصضؼَ ٝك ؿََؼَ، ؿؼَّل َحَسؼِة مؼا ًلؼسز ؿََؼَ مؼن 

ُِحني ٔبنَّ اًـَوم اًَّشؾَة مْنا ما ُو فصط ؿني، ومْنا ما ُو فصط نفاًة، ومْنؼا مؼا الاحُتا ِذ هفسَ"، ف

ُو نلال مس خحة، فِياك من اأٔلموز اٗكًًِؼة مؼا ال تؼس ٌَمؼصء مٌؼَ فِىؼون فؼصط ؿؼني ؿََؼَ ٔ ظؼول 

 اإلميان، ونشٛك ٕارا ًزمذَ اًواحداث وتَف سن اًخكَف فٕاهَ َية ؿَََ ٔبن ًخـ١ك ُشٍ اأٔلموز.

ىشا َيُة ؿَّل ك مسؼ١ٍك ٔبن ًـؼصف مؼا حيؼي َل ومؼا حيؼصم  كال: "فِجُة ؿَّل ك مس١ٍك ثـ١كُّ رٛك، ُو

 ؿَََ، من ا٢كبٓك، وا٢كضازة، وا٢كالثس، واًفصوح، واأٔلموال واٗكماء، جفمَؽ ُشا ال ٌسؽ ٔبحًسا ْجُِل".

ن ًبٔذؼشوا يف ثـؼ١ك ُشا ًحني اْكْك يف ُشٍ ا٢كساقي، ُث كؼال: "وفؼصط ؿَؼَيم"؛ ٔبي: ؿؼَّل ا٢كسؼَمني "بٔ 

رٛك حِت ًحَلوا اْك١ك وضم مسَمون، ٔبو حني ٌس١ك تـس تَوػ اْك١ك وَُيَِب اإلمام" ًـين ا٢كسؼبٌٔك ًُسؼت 

دِازا، تي عم وحوة، كال: "وَيَب اإلمؼام ٔبسواَح اًًسؼاء وسؼاذاث اإلمؼاء ؿؼَّل ثـَؼميِنَّ مؼا رهؼْصان"، 

ـَموا من حتت ٔبًسَيم من وساء وتياث ُشٍ فِشٍ من اْكلوق واًواحداث؛ ٔبهَ واحٌة ؿَّل اًصخاِل ٔبن ًُ 

 اأٔلحاكم.

ونثري من اًياش ًفصظ يف ُؼشا، َتؼس ٔبهؼَ ًُـؼِن ِب٢كؼبٔك وا٢كَّشؼة وا٢كَؼخس وا٢كسؼىن، ًىٌؼَ ال ًـؼِن 

ِؼشا هؼط  ؼشٍ مؼن اأٔلمؼوز اًواحدؼة ؿََؼم، ًو ِبًواحداث اٗكًًَِّة، تبٔحاكم اًعِازت، ؤبحاكم اًعؼالت، ُو

 اًـَلاء ؿَّل ُوحوة رٛك.

صثة ٔبكواًما ًخـَمي اّكَِّال"؛ ًَـؼين مؼن واحدؼاث ويّلِ كال: "وف صط ؿَّل اإلمام ٔبن ًبٔذَش اًياش تشٛك ٍو

فصط هلم اًصسق يف تُؼت ا٢كؼال، وَيؼة ؿؼَّل اًـَؼلاء  اأٔلمص ٔبن ًُـِن تخـَمِي اًياِش ُبموز ذٍْنم، كال: "ًو

ًحؼني فِؼَ اًـَؼلاء ٔبن  ثـَمي اّكاُي ًَمتزي َل اْكق من اًحاظي" ٕاَل كري رٛك مؼن اًؼ م اًيفؼُس اٙكي

 ؿَوم اٗكٍن ؿَّل مصاثة مْنا ما ُو فصط ؿني ومْنا ما ُو فصط نفاايث، ومْنا ما نلال مس خحة.

 اًخـًصف ِب٢كحاذئ اًـَّشت وا٢كلسماث اًـَمَة اأٔلساس َة ٌَـَوم :

اكن ظَة اًـ١ك سمن اًعحاتة زيض ٝك ؾْنم اص خلااًل ِبًلصبٓن اًىصمي، واًس ية ا٢كعِصت حفؼا وفِلا،  
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ا، ت ـً عًصلة موسوؾَة خامـة، فال ثخجاوس األًٓة اًواحست حِت ًخـ١ك ما فَيا من ٔبهواغ اًـ١ك واًـمي م

 .ورٛك من كري متَزي تني ٔبهواغ ا٢كساقي اًَّشؾَة ٔبو ثفًصق تني ٔبًواَّنا

اًزمان، نْثث ا٢كساقي، وثيوؾت اًيواسل، واجسـت اًح٘كان، وادذَط اٌَسان اًـصيب  مصوزومؽ 

ِبأٔلجعمي، وػِصث جعمة يف اأٔلفِام هدِجة ًـجمة اٌَسان، واكذىض حسن اًخـَمي، ٌوّس اًخَلني، 

اًـسول ؾن ثٜك اًعًصلة ا٢كوسوؾَة اّكامـة ٕاَل ما ُو ٔبٌّس ؤبكَص، فـمس ٔبُي اًـ١ك ٕاَل َجي من 

ا ؾن ا٢ك  ا ِبْس َيعِا، وتَلة ميزُي ساقي اًـَمَة اًيت جضُتك يف وحست موضوؾَة خامـة، فبٔفصذُو

ا من ا٢كساقي، فامتٍزث تشٛك اًـَوم، وثحاًًت اًفٌون يف اَسِا وزَسِا، وؾصفوا ثٜك اًـَوم مبا  كرُي

ا رٛك حسا ٔبو ًضحط مساقَِا تعًصلني كاًحا، ٕاما تشهص ا٢كوضوغ وا٢كساقي اًيت حيخوَيا اًـ١ك، وَسو 

ثـًصفا، وٕاما تشهص اًفاقست، واٍمثصت، واًلاًة من ذزاسة رٛك اًـ١ك، وَسوا رٛك زسلا، واٙكي ذؿا ٕاَل ُشا 

ؽ ُو ٔبن فاقست اًـ١ك كري موضوؿَ ومساقِل، فىلا ٔبن اٍمثصت انص ئة ؾن اًضجصت ًوُست ؾَْنا،  اًخيًو

ا ٔبًضا، فعاز اًـ١ك ا٢كمتزي ثضرعَخَ ؾيس فاًفاقست مُتثحة وانص ئة ؾن اًـ١ك تخٜك ا٢كساقي ًوُست ؾَْن

 .بٔو كاقَة موضوؾَة اكهت ٍك ا٢كساقي ا٢كضحوظة ِبِة واحست،ؿَلاء اًخسٍون ُو َج

ُث ٕاهَ حصث ؿاذت ا٢كعيفني من ا٢كخبٔدٍصن ٔبن ًسوهوا ملسمة ؾن اًـ١ك وفضِل ومثصاثَ، وما ًخـَق تَ يف 

 :ظسز معيفاِتم، ورٛك ًفواقس مْنا

 

اًـ١ك تعريت، وثعوزا ٕاحلاًَا ٌَـ١ك كدي ٔبن ًسذي ٕاَل ثفاظَِل، فِـصف اًوحست ٔبن حيعي ظاًة  -6

اّكامـة ٢كساقي ُشا اًـ١ك، فِبٔمن ؾيسقش من اصدداٍ مساقي اًـَوم ؿَََ، ومن ذدوَل يف مساقي ًُس 

 .من مساقي اًـ١ك اٙكي ؾول ؿَََ، وكعس ؿَََ

ُس خـشة ا٢كضاق يف سخِِل، ٔبن ًخحلق من فاقست اًـ١ك وهفـَ، ًًَضط يف ظَحَ وحتع   -0 َِل، ًو

َىون ؾيس ظَحَ ُشا اًـ١ك اًيافؽ ا٢كفِس جمخًدًا ٌَـحر واّكِاٌك  .ًو

ُث ٕان نثريا من ا٢كخبٔدٍصن وضـوا تـس رٛك نخحا يف موضوؿاث اًـَوم، ومداذئ اًفٌون، ًـي من ٔبَجـِا 

ا نخاة "مفذاخ اًسـاذت ومعحاخ اًس َاذت يف موضوؿاث اًـَوم"، ٌَض َخ  بمٔحس جن مععفى ؤبصُِص

ا٢كـصوف تؼ"ظاص نَبى ساذٍ"، ونشٛك نخاة "حصثُة اًـَوم" ٌَض َخ محمس جن ٔبيب جىص ا٢كصؾَش 

 .ا٢كـصوف تؼ"ساحلِل ساذٍ"، وكري رٛك من ا٢كعيفاث
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ُشا وكس اس خلص معي ا٢كعيفني ؿَّل رهص مداذئ ؾَّشت ًك ؿ١ك وفن، متثي مسذال ثـًصفِا ًعاًة ك 

 :ذئ اًـَّشت يف كوَل ؿ١ك، وَجؽ تـضِم ُشٍ ا٢كحا

 ؾَّش حًزس من ذزى ؾصفاان     *** ٕان مداذئ ٔبي ؿ١ك اكان 

 واًًس حة ا٢كوضوغ ُث اْكْك    اْكس واًواضؽ ُث الاْس  ***

 مساقي ِبا اًِيا ًؼؼؼؼؼؼؼؼزذاذ    ***وكاًة وفضِل اس متساذ   

وكال اًض َخ ٔبمحس جن محمس جن ٔبمحس جن حيىي، ٔبتو اًـحاش، ا٢كلّصِي، اًخَِّمساين، ا٢كاًًك، ا٢كؤزد 

َة يف قعن اأٔلهسًس  6232اأٔلذًة ا٢كخوَّف س ية  و ظاحة اًىذاة اًلمي ا٢كضِوز "هفح اًّعِ ُؼ، ُو

ة يف اؾخلاذ ٔبُي حُ ثـاَل وؾفا ؾيا وؾيَ يف مٌؼومذَ يف اًـلِست "ٕاضاءت اٗكُّ  زمحَ ٝكاًصظَة"، كال  ـٌَـّ

 اًس ية" :

َُلّسَم ٔبوال     ***      ؿَلاً حبسٍ وموضوغٍ ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال  َمؼؼؼؼؼن زاَم فٌـــًا فَْ

حٍة وما اس متّسْ   ***      مٌَ وفضِِل وحٍْك ًُـمتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼسْ   وواضؼؼؼؼؼؼؽٍ وِوس ْ

 ؾٌَّش ٌَـُمـِن وسؼؼؼؼؼؼؼؼؼاقيْ  واسؼؼؼؼؼؼؼٍم وما ٔبفاَذ وا٢كساقْي    ***      فذٜك

ِا اهخَصْ  ـَ  وتـُضِم مْنا ؿَّل اًحـغ اكذَْص ***     وَمؼؼؼن ٍىِن ًسزي َجَ

 

 :ورهص اًض َخ اأٔلزَويب يف ُشحَ ًالمِة اأٔلفـال 

 :كال آكَِضي يف مٌؼومذَ

خََمسُّ   َمدَاِذي َبّيِ ِؿ١ٍك اَكَن َحؼؼؼؼؼؼؼؼّس  ***     َوَموُضوٌغ و كَاًةُّ ُمس ْ

ـَــــسُّ مَ  َحٌة َو اٌْس َو ُحْْكُ  ***     وفَْضٌي َواِضٌؽ َؾَّْشٌ ثُ  َساقُِي ِوس ْ

ُؼ وُو  6021وكال اًض َخ محمس جن ؿِل اًعحان، ٔبتو اًـصفان، ا٢كَصي، ا٢كخوَّف يف اًلاُصت س ية 

ظاحة اْكاص َة ؿَّل ُشخ اأٔلمشوين يف اًيحو، واْكاص َة ؿَّل ُشخ اًسـس اًخفذاساين يف ا٢كيعق، وَل 

 ؿست نخة ومٌؼوماث :

 ٕان مداذئ ك ؿَــــم ؾضؼؼؼؼؼؼؼصت   ***     اْكؼؼؼؼؼس وا٢كوضوغ ُث اٍمثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصت

 ووس حة وفضِل واًواضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽ     ***   الاْس الاس متساذ حْك اًضــــازغ

 مســاقي واًحـغ ِبًحـغ انخفى   ***    ومن ذزى أكَؽ حاس اًضؼؼؼؼؼؼصفا

شٍ ا٢كحاذئ اًـَّش اْس ٣كموؿة من ا٢كـاين، وا٢كـازف ًخوكف ؿََيا ُشوغ اًعاًة واًحاحر يف  ُو
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 :ظَة اًـ١ك وحتعَِل، وتَاَّنا  اكًخايل

لعس تَ اًخـًصف اّكامؽ ٢كساقي اًـ١ك ومداحثَ، ا٢كاهؽ من ذدول كرٍي فَِ -6  .اْكس : ًو

و ا٣كال ا٤كسذ اٙكي ًححر فَِ اًـ١ك، واّكِة اًيت -0  .ثخوحس فَيا مساقِل ا٢كوضوغ : ُو

 .اٍمثصت بٔو اًلاًة : اًفاقست اًيت حيعَِا ذازش اًـ١ك ومذـَمَ يف اٗكاٍزن -4

 .اًًس حة: ظٍك اًـ١ك وؿالكذَ تلرٍي من اًـَوم -3

 .اًفضي : ما ٌَـ١ك من مزنٌك وُشف ؤبطمَة تني اًـَوم -2

ن واًخعيَف يف اًـ١ك، ووضؽ ٔبساسَ  -1 ؤبزىس كواؿسٍ، نلا ٌضمي اًواضؽ : ٔبول من اتخسٔب اًخسٍو

 .ثعوز اًخبًَٔف يف اًـ١ك ومصاحِل

، حِت ٔبظححت ٔبؿالما ؿَََ -1  .الاْس : اأٔلًلاة اًيت بٔظَلِا ٔبُي ُشا اًـ١ك ؿَََ ٍمتَزٍي ؾن كرٍي

 .الاس متساذ : اًصوافس وا٢كعاذز واأٔلس حاة اًـَمَة اًيت ٌس خلي مْنا اًـ١ك مساقِل ومعاًحَ -2

لعس تَ اْكْك  -3  .اًَّشؾي ًخـ١ك ُشا اًـ١ك من تني اأٔلحاكم اًخكَفِة اٖكسةاْكْك: ًو

لصزُا اًـ١ك واًيت ثيسزح حتت موضوؿَ.  -62  ا٢كساقي: وعم ا٢كعاًة اًيت ًححهثا، ًو

 

ِلَِست 6) ـَ  (  مداذئ ؿ١ك اً

 

مبـِن اص خس وظَة  ًلة: اًـلِست فـٍَك مبـِن مفـوٌك نلذٍَك مبـِن ملذوٌك وؾلس واؾخلسحسٍ   -6

و مبـِن اًصتط  واس خحْك، ومساز اًكمة ؿَّل اٌَزوم واًخبٔنس والاس خُثاق، ؤبظَِاوزخت  من اًـلس ُو

اّكاسم فاًـلِست يف مـياُا اٌَلوي حصحؽ ٕاَل  واًضس تلوت وٕاحاكم، ُث اس خـمَت يف اًخعممي والاؾخلاذ

 .كواًل ٔبو معالً  اًخبٔنس واّكزم ِبًَشء اؾخلاذًا اكن ٔبو

 :  ثـًصفَ ًيلسم ٕاَل كسمني ٕاَل

يا  : ثـًصف ِب٢كـِن اٌَلِب ، وثـًصف ِب٢كـِن اإلضايف ، فلًو

ؿ١ك اًـلاقس ُشا مصهة ٕاضايف ، ظسٍز ؿ١ك ، ومـياٍ : اًفِم وا٢كـصفة ، وا٢كلعوذ تَ ُيا اًفن من 

واًـلاقس َجؽ ؾلِست ، وعم ما ًيـلس ؿَََ اًلَة ٔبي َيزم تَ ، وٕاذزاك اًلَة ٔبكسام ،  اًفٌون ،
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و زالزة فبٔكي مصاثحَ ؤبذان و ا٢كس خوي اًعصفني ، وفوق رٛك اًؼن ُو ُا اًوضم ، وفوكَ اًضم ، ُو

و اًـ١ك ُكَ ، ًىن اًَلني ٕان اكن ال ًلدي اًضم وال الامُتاء  ٔبزِبغ اًـ١ك ، وفوق رٛك اًَلني ُو

َسي اؾخلاذا خاسما، وٕان اكن ًلدي اًضم والامُتاء َسي اؾخلاذا كري خاسم. والاؾخلاذ اّكاسم ُو 

 . عَق ؿَََ اًَلنياٙكي ً

 

موضوؿَ : فِو ٔبزاكن اإلميان وما ًخـَق ِبا ، ُشا اٙكي ًححر فَِ ٔبظال ، ٔبزاكن اإلميان وما  -0

  .ًخـَق ِبا

ٔبزاكن اإلميان جضمي ٔبوال : مـصفة اإلميان ما ُو ؟ واًلسز اًاكيف مٌَ ، أٔلن اإلميان مذفاوث ، 

ؼ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ؼ فبٔكي ما ًعَق ؿَََ  وذزخاث اًياش فَِ مذفاوثة خسا ، نلا زخت ؾن اًيِب

اإلميان من رٛك ًوم اًلِامة ًوسن تشزت ٔبو حبحة من دصذل ، ٔبما يف اٗكهَا فِحخاح ٕاَل مـصفذَ 

ِشا ًشهص يف ُشا اًـ١ك ما ًخـَق جزايذت اإلميان وهلعَ ، ُث  ِب٢كساقي اًيت ًخـَق ِبا اإلميان ، ًو

شا ٌضمي زالزة ٔبهواغ  ، فبٔزاكن اإلميان مثال ا٢كساقي اًخفعَََة يف ٔبزاكن اإلميان اإلميان ِبٞك ، ُو

َخَ وجصتوتُذَ وتبٔسلاقَ وظفاثَ ، وك واحس من ُشٍ اأٔلهواغ ًسذي حتخَ نثري من  اإلميان تبًُٔو

و من ظفذَ فِىون اً م يف ُشا  ا٢كساقي ، و ًسذي يف رٛك اإلميان جىذحَ أٔلَّنا من لَكمَ ُو

ساتق ، ومثي رٛك اإلميان ِبًلسز ذرٍي وُشٍ ، فٕاهَ من ظفة ٝك وؿَمَ ، اًصهن ذاذال يف اًصهن اً 

ومثي رٛك اإلميان مبالئىذَ ، وما  وؿَمَ من ظفذَ ، فاكن اأٔلظي ٔبن ثسذي يف اإلميان ِبٞك ،

ٌضمِل ُشا اًصهن من ا٢كساقي اًخفعَََة اكإلميان تبٔسلاء ا٢كسمني مْنم ، واإلميان تـعمُتم ، وما 

ف ا٢كـصوف وػاقفَ مْنم ، ونشٛك اإلميان جىذة ٝك ا٢كزنٌك ٕامياان ٕاحلاًَا ، ُث اإلميان ًخـَق توػاق

اًخفعَِل ِبأٔلزتـة ا٢كسلات ، عم اًلصبٓن واًخوزات واإلجنَي واًزتوز ، وَصف ٕاجصاُمي نشٛك ، أٔلَّنا 

اًلصبٓن من  رهصث ًىْنا رهصث تلري اْس ، ومثي رٛك اإلميان ثفعَال مبا ٔبزخذَ اًلصبٓن ، مفا خاء يف

ُث اإلميان ِبًَوم األٓدص ورٛك ٌضمي ا٢كوث ومساقي اًلَب ،  .اأٔلموز اًـَمَة َية اإلميان تَ وثعسًلَ

وؿشاة اًلَب ، واًحـر تـس ا٢كوث وما ًخـَق تعي اًسلاء واأٔلزط ، واًحـر واْكَّش ، ونشٛك 

َق تَبوس محٍك اًـصص ، َتِّلِ اًحازي ؼ س ححاهَ وثـاَل ؼ ًفعي آكعام ، واإلثَان ِبِمن وما ًخـ

ونشٛك اًضفاؿة ، ُث ما تـس رٛك من حوط اًيِب ؼ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ؼ وهعة اًَصاظ وما 

ًـَق ِبإلميان ِبّكية واًياز ثفعَال ، ووسن اأٔلؾلال يف ا٢كزيان ، واًضفاؿاث اأٔلدصى كري اًضفاؿة 

 .ٔبزاكن اإلمياناًىَبى ، فك ُشا من اأٔلموز اًخفعَََة ا٢كخـَلة ِبشا اًصهن من 

 

ُث اإلميان جصسي ٝك معوما ٕاحلاال ، وثفعَال مبن َسي مْنم واإلميان تبٔن زساٌك اًيِب ؼ ظَّل ٝك ؿَََ 

وس١ك ؼ ذامتة ٢كا س حق رمميية ؿَََ ؤبهَ ال ًيفؽ ٔبحسا تـس تـثخَ ٕاميان ٕاال تخعسًلَ واثحاؿَ ، وما ًخـَق 

و ملذ و ا٢كلذضَاث تخعسًق اًيِب ؼ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ؼ ُو ىض صِاذت ٔبن محمسا زسول ٝك ، ُو
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اًثالزة ٔبن ًعسق يف ك ما ٔبذَب ، ؤبن ًعاغ يف ك ما ٔبمص ، ؤبن ال ًـحس ٝك ٕاال مبا ُشغ ، ُشٍ 

  .ملذضَاث صِاذت ٔبن محمسا زسول ٝك

 ونشٛك ظفاث اًصسي من اًعسق واأٔلماهة واًخحََف ، واًـعمة من اًوكوغ يف آكعبٔ يف اًخحََف ؾن

 .ٝك ، ومن اإلكصاز ؿَّل آكعبٔ يف ٔبفـال اًـحاذ ُكِا

 

ونشٛك اإلميان ِبًلسز ذرٍي وُشٍ ، وما ًسذي حتخَ من ا٢كساقي اًخفعَََة مكسبٌٔك اًعريت واًخيجمي 

واًـالكة ِبّكن ، واأٔلس حاة ؤبفـال اًـحاذ ، وَنو رٛك مثي جس َري اأٔلزساق واًخوك ، فِشٍ اأٔلموز 

سز وكس ًخوسؽ تـغ اًياش يف رٛك فِسذي ٔبًضا ما ًخـَق ِب٢كوكف من ذاذٍك يف اإلميان ِبًل

ٔبَصاة اًيِب ؼ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ؼ الفُتاق اأٔلمة نثريا حوهلم ، فٕان من اإلميان تَ حمحخَ ؼ ظَّل 

ٝك ؿَََ وس١ك ؼ وكس ُشظ يف حمحخَ حمحة بَٔصاتَ ، فلس حص ؾيَ ٔبهَ رهص ٔبن ؿالمة اإلميان حة 

 المة اًيفاق تلغ اأٔلهعاز .اأٔلهعاز ، ؤبن ؿ

 

 .اًفوس ثسـاذت اٗكاٍزن مثصثَ : -4

 

وسخذَ : ٕاَل كرٍي من اًـَوم فِو ِبًًس حة ًـ١ك اْكسًر ونشٛك ؿ١ك اًخفسري وس حة اًـموم  -3

لا من ؿَوم اًَّشًـة وس حة اًـموم وآكعوض اًوْجيي  وآكعوض ا٢كعَلني ، وِبًًس حة ًلرُي

وسخذَ ٕاَل تلِة اًـَوم فدشٛك ًخضح ٔبن  .ك مبساقي خمخعةًالصُتاك يف تـغ ا٢كساقي واهفصاذ 

 ٔبظَِا . ٔبهَ

 

اًـَوم ؤبفصضِا ؤبفضَِا ؤبهفـِا ؤبخَِا أٔلن ُشف اًـ١ك ثَّشف ا٢كـَوم وا٢كـَوم يف  ٔبُشففضِل :  -2

فال صم ٔبن فضي ك ؿ١ك حبسة فاقسثَ وهدِجخَ اًيت ثُتثة  .اًـ١ك ُو ٝك س ححاهَ وثـاَل ُشا

وزذ يف اًلصبٓن ويف اًس ية اْكغ ؿَّل اًخسجص يف بآيث ٝك ، واًخفىص يف بآلقَ وهـمَ ، ؿَََ ، فلس 

ا ؾؼمية خسا ، وكس ٔبمص  واألآيث ا٥كخعة تشٛك واًَباُني اًـلََة يف ذَق اًسلاواث واأٔلزط وكرُي

ا ، وحتل  ِق ٝك ِبًخفىص يف ذَق اإلوسان هفسَ ، ويف ذَق اًسلاواث واأٔلزط واّكحال واإلتي وكرُي

َخَ س ححاهَ ، واإلميان تبٔسلاقَ وظفاثَ .  ٕاًُو

 

 .ٝك س ححاهَ وثـاَل تواسعة اًصسيواضـَ :  -1

فِشا اًـ١ك من اًـَوم اًيت اكهت ذاذٍك يف ؿ١ك اْكسًر ، فاكن ا٢كؤًفون يف ؿ١ك اْكسًر َيـَون َل 

اًـ١ك ، هحاة ظفة اّكية ٔبتواِب خمخعة نلا ؾلس ماٛك ؼ زمحَ ٝك ؼ يف ا٢كوظبٔ ٔبتواِب نثريت ثخـَق ِبشا 

وِبة ظفة اًياز ، ونخاة اًلسز وما خاء فَِ ، وهحاة بٔسلاء اًيِب ؼ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ؼ اٙكي 
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دمت تَ موظبٍٔ ، ونشٛك مٌاكة اًعحاتة وما رهص مْنا ، وفضاقي مىة ا٢كسًية وما رهص مْنا ، ومثي 

جىذاة اإلميان ، ورهص يف بٓدٍص ٔبًضا فاًحزازي افذخح نخاتَ تحسء اًويح ُث  .رٛك ما فـي من ذوهَ

ومثي رٛك مس١ك ٔبوزذ تـس ا٢كلسمة ٔبًضا  .نخاة الاؾخعام ِبًىذاة واًس ية ، ونخاة اًخوحِس

نخاة اإلميان ورهص نشٛك ظفة اّكية واًياز ، وظفة اًيِب ؼ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ؼ، وما ًخـَق 

جن مصمي ودصوح اٗكخال وكري رٛك من تبُٔشاظ اًساؿة ؾلس َل نخاِب هحريا ، رهص فَِ ىزول ؿُىس 

اأٔلُشاظ اًيت عم ذاذٍك يف موضوغ ؿ١ك اًـلاقس ، واًحزازي نشٛك ٔبىت يف وسط نخاتَ تبٔحاذًر 

ومثي ُشا  .اأٔلهخِاء ، وِبًفضاقي وا٢كياكة ، ونشٛك تحسء آكَق ، وك رٛك من اأٔلموز اًـلسًة

يف ُشا اًحاة أٔلن نخاتَ كس دععَ  ٔبَصاة اًسَن ، ٕاال ٔبن بِٔب ذاوذ ؼ زمحَ ٝك ؼ ٠ك ًخوسؽ

ًْٔلحاكم ، وٙكٛك كال يف زساًخَ أٔلُي مىة ُشا نخاة اًسَن َجـت ًْك فَِ ٔبزتـة بآلف ومثامناقة 

حسًر ُكِا يف اأٔلحاكم ، فٚكٛك ٠ك ًشهص نخاة ا٢كياكة ، و٠ك ًخوسؽ يف ٔبحاذًر اًفنت واأٔلُشاظ 

ا ، وٕان اكن رهص تـغ ُشٍ اأٔلحاذًر  .وكرُي

نثريا من ُشٍ اأٔلتواة ثوسؽ فَيا اًُتمشي وِبأٔلدط نخاة ا٢كياكة واًفضاقي ونشٛك ؾيس تُامن َتس 

اجن ماخَ ثوسؽ هحري يف ٔبتواة اإلميان ، ونشٛك اًًسايئ ؼ زمحَ ٝك ؼ وِبأٔلدط ٔبن اًًسايئ ٔبفصذ 

 نخحا مس خلٍك ًِشا مثي مٌاكة بٓل اًحُت، ومثي فضاقي اًـَّشت ا٢كخَّشٍن ِبّكية وكري رٛك من نخحَ

فٕارا اكن ا٢كلعوذ اإلفصاذ ِبًخبًَٔف فك ُؤالء ٠ك ًفصذوا اًـلاقس تخبًَٔف مس خلي ، وٕان اكن إكَسي 

زوى ؾن سفِان جن ؾٌَُة بٔظول الاؾخلاذ ًىٌَ ٠ك ًفعي فَيا و٠ك ًشهص فَيا اًيعوض اًَّشؾَة ، 

 .ٔبظول اًس يةوٕامنا رهص ا٢كحاذئ اًـلسًة فلط ، وعم زساٌك دفِفة معحوؿة مؽ مس يس إكَسي اَسِا 

 

فُسمى كسميا ِبْس اإلميان وٙكٛك ٔبًف ، اَسَ : فلس ٔبظَق ؿَّل ُشا اًـ١ك ؿسذ هحري من اأٔلسلاء -1

شا الاْس اٙكي ادذاٍز ٔبمحس جن  ؿسذ من ا٢كًؤفاث ِبشا الاْس ، سمى نشٛك تـ١ك اًس ية ، ُو ٌو

ْكسًر ٕاماما يف حٌحي فلس كال فَِ حِامن س ئي ؾن سفِان وماٛك ، فلال : اكن ماٛك ٕاماما يف ا

اًس ية ، واكن سفِان ٕاماما يف اْكسًر ًوُس ٕاماما يف اًس ية ًلعس ثفعَالث ُشا اًـ١ك ًُست 

وٙكٛك اص ُتص ٔبُِل يف اًحساًة تبُٔي اًس ية ، أٔلن ُشا اًـ١ك ٌسمى ِبًس ية ، أٔلن ا٢كصحؽ فَِ  .ٗكًَ

 .ٕاَل اًدسَمي ٌَيعوض اًساتلة ، و٢كا اكن ؿَََ اًعسز اأٔلول من ُشٍ اأٔلمة

شا اإلظالق اىُتجَ اًحزازي يف َصَحَ ، واجن دزمية نشٛك يف نخاتَ  ُث َسي نشٛك ِبًخوحِس ، ُو

لا من اٙكٍن ٔبظَلوا ؿَّل ُشا اًـ١ك ) اًخوحِس ( نشٛك من ٔبسلاقَ ؿ١ك الاؾخلاذ وكس  اًخوحِس ، وكرُي

ؿ١ك اً م أٔلن  ومن ٔبسلاقَ نشٛك،  اص ُتص ُشا الاْس ٗكى ا٢كخبٔدٍصن تـ١ك الاؾخلاذ ٔبو ؿ١ك اًـلِست

ي لَكمَ ظفة من ظفاثَ ٔبو ال  ٔبنْث مساقِل صِصت وذالفا وافُتاكا مسبٌٔك ٕازحاث اًخكم ٞك ثـاَل ، ُو

ي حكميا ِبًلصبٓن خمَوق ظفة من ظفاثيا ٔبو ال ًلال رٛك أٔلن اًلصبٓن لَكم ٝك، ُشٍ ا٢كساقي  ، ُو

ا ،عم اًيت نْث اًححر فَيا نثريا فاكهت ٔبكَة مساقي ُشا اًـ١ك و  وميىن ٔبن ٌسمى اًـ١ك ُكَ  ٔبصُِص



 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
18 

ِبْس حزقَ نلا ٌسمى اًـحس زكدة ونلا جسمى اٍْبمية زٔبسا ، ًلال زٔبش من اإلتي بٔو زٔبش من اًحلص ٔبو 

 .زٔبش من اًلمن ، ِبؾخحاز حزء من ٔبحزاقَ ُو ٔبطمَ

 

ٔبو  اس متساذٍ : اًيلي اًعحَح واًـلي اًسَمي ، اًيلي اًعحَح مـياٍ اًويح ، نخاِب ٔبو س ية ، -2

احُتاذ اًسَف اكحُتاذاث اًخاتـني ؤبثحاؾِم ، وما زوي نشٛك من األِٓز ؾن تـغ اًعحاتة ، ُشا 

ُو اًيلي اًعحَح ، واًـلي اًسَمي ما ًخـَق ِبًخلـَس ٙكٛك وفِمَ وَجؽ هعوظَ ٕارا حعي ثـازط 

اٗكالٌك حيمي تُْنا ، ومحي ا٢كدضاتَ مٌَ ؿَّل ا٤كْك معَلا ، ك ما وكؽ جضاتَ ٔبي ٕاصاكل ودفاء يف 

شا حيخاح فَِ ٕاَل ؾلي وثسجص وثفِم ، ًىن ال تس ٔبن ٍىون رٛك  و اًواحض اٗكالٌك ُو ؿَّل ا٤كْك ُو

 .اًـلي سَامي مـياٍ مس خًريا تيوز اًويح واًـحاذت

 

حْكَ : كس ادذَف فَِ ، مفا َية ؾَيا مٌَ واحة ؾَيا ِبإلحلاغ ، اكًـ١ك تبٔزاكن اإلميان، وما  -3

ـصف ا٢كـَوم من اٗكٍن ِبًضوزت ، ُشا ٌضِس تَ اإلوسان  ٔبن ال ٕاَل ٕاال ٝك ؤبن محمسا زسول ٝك ، ًو

و اًخفعَي واًخسًَي يف ا٢كساقي فلس ادذَف  أبما ما ؿس .واحة ِبإلحلاغ ؿَّل ك مس١ك  رٛك ُو

ؤالء كس كَوا يف ُشا اأٔلمص فاًخخس ؿََيم اًواحة اًـَين من  فَِ ، فلاًت ظاقفة َية ؾَيا ، ُو

شا الاًخحاش ما سال موحوذا ٕاَل األٓن ، فىثري من اًياش ٍصى بٔن ُشا رٛك ِب ًواحة اًىفايئ ، ُو

و ملسم ؿَّل كرٍي مْنا ؤبهَ ًًدلي بٔن ٌض خلي تَ ظالة اًـ١ك كدي كرٍي ، أٔلهَ  اًـ١ك ٔبفضي اًـَوم ُو

، ًَخخس ؿََيم ما َية ؿَّل ك مكف اؾخلاذٍ ، واًخفعَالث اّكزقَة اًيت ثوخس يف ُشا اًـ١ك 

وٙكٛك ٕارا ٔبدعبٔ اإلوسان يف مسبٌٔك من مساقِل ٔبو ْجَِا حـَوا رٛك ٔبنَب ذما ًو ْجي مسبٌٔك من 

مساقي اًخفسري ٔبو من مساقي اْكسًر تفازق ؾؼمي ، واًلول األٓدص ٔبهَ َية نفاًة ، َية ؿَّل 

  .اأٔلمة ٔبن ٍىون فَيم من ًـَمَ

 

شٍ ًُْحَسٔب فَيا من  – 62 ٔبزاكن اإلميان اًس خة اًيت عم اإلميان ِبٞك مساقِل : ونشٛك حزقَاثَ، ُو

واإلميان مبالئىذَ واإلميان جىذحَ واإلميان جصسِل واإلميان ِبًَوم األٓدص واإلميان ِبًلسز ذرٍي وُشٍ، مفْنا 

ا، فاإلميان ِبٞك ًلذيض زالزة ٔبكسام من ٔبهواغ اًخوحِس عم اإلميان  ثدضـة مساقي ُشا اًـ١ك ُكُِّ

َخَ واإلميان تبٔسلاقَ وظفاثَ،جُصتوتُذَ واإلميان  فاإلميان جصتوتُذَ ًلذيض اإلميان تبٔهَ وحسٍ ُو ذاًق  تبًُٔو

َخَ ًلذيض ٔبهَ ُو وحسٍ ا٢كس خحق  ُشا اًىون ومسجص ٔبمٍص وا٢كخَصف فَِ َجَـا، واإلميان تبًُٔو

َة، ؤبهَ وحسٍ ا٢كَّشغ ٌَـحاذ، ؤبهَ وحسٍ اٙكي ٌس خح ق بٔن ٌَـحاذت واًعاؿة، وا٤كحة آكاظة ِبأٔلًُو

واإلميان تبٔسلاقَ وظفاثَ ًلذيض ٕازحاث  ًخوك ؿَََ اًـحاذ ؤبن ٍصفـوا ٕاًََ حواجئِم ؤبن ٌس خلَثوا تَ،

ك ما ٔبزخذَ ًيفسَ ٔبو ٔبزخذَ َل زسوَل ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك وهفي ك ما هفاٍ ؾن هفسَ ٔبو هفاٍ ؾيَ 

لذيض نشٛك اإلميان ِبثعافَ جك نلال وا إلميان ِبهخفاء ك هلط ؾيَ زسوَل ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، ًو
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لا اإلميان ِبًلسز ذرٍي  ؿَّل سخِي اإلحلال، صحؽ ٕاَل اإلميان ِبٞك كسلان بٓدصان من ٔبزاكن اإلميان ُو ٍو

وُشٍ فِو من اإلميان ِبٞك أٔلن اًلسز ظفة ٝك س ححاهَ وثـاَل فِو من اإلميان ِبأٔلسلاء واًعفاث، 

ولَكمَ من ظفاثَ، فِشان اًلسلان ٍصحـان ٕاَل اًلسم ونشٛك اإلميان جىذحَ فِو من اإلميان ج مَ 

ىشا اإلميان مبالئىة ٝك، ًلذيض اإلميان ِبم ٕاحلاال ومبن َسي مْنم  اأٔلول اٙكي ُو اإلميان ِبٞك، ُو

فـَون ما ًؤمصون،  لذيض نشٛك اإلميان تبَّٔنم ؾحاذ مىصمون ال ًـعون ٝك ما ٔبمصضم ًو ثفعَال، ًو

َضُِْم ًعا  ؾخَ ) ٌس ححون اٌََي واٍْناز ال ًفُتون (ؤبن ٝك َمحَّ

 

لذيض اإلميان ثفعَال مبن َسي مْنم يف اًويح،  ونشٛك اإلميان جصسِل ًلذيض اإلميان ِبم ٕاحلاال، ًو

لذيض اإلميان تبَّٔنم مدَلون ؾن ٝك س ححاهَ وثـاَل ظاذكون فامي ًحَلون، ومبـجزاِتم اٗكاٌك ؿَّل  ًو

ُتم فامي تَلٍو ؾن ٝك ؾز وخي وما ٔبمصوا تَ من اٗكٍن، ظسق زساالِتم وثَّشاقـِم وتوحوة ظاؾ

لذيض وحوَة  لذيض نشٛك َدْذَمُِْم مبحمس ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ووسخ ُشاقـِم ثَّشًـخَ، ًو ًو

ثعسًق اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك يف ك ما ٔبذَب تَ ووحوَة ظاؾخَ يف ك ما بٔمص تَ، ؤبن ال 

اء تَ انِس ًك ما كدِل، معسق ٢كا تني ًسًَ من اْكق ًـحس ٝك ٕاال مبا تَف ؾيَ، ؤبن ما خ

نشٛك اإلميان ِبًَوم األٓدص ًلذيض اإلميان ِبًلِامة، وعم كِامذان كِامة ظلصى وعم ا٢كوث،  ٔبًضا،

ٕارا ماث اجن بٓذم فلس كامت كِامذَ، اًلَب ٔبول مٌاسل األٓدصت، واْكَات اًَبسدِة ذاذٍك يف ُشٍ اًلِامة 

ذية اًلَب اًيت عم سؤال ا٢كَىني، ُث تـسُا ؿشاة اًلَب ٔبو هـميَ، ؤبن اًعلصى، وضمة اًلَب وف 

اأٔلزواخ ِبكِة فَِ يف اًَبسد: فبٔزواخ اًسـساء يف حواظي ظري دض جّسخ يف ٔبدساز اّكية 

ا، ؤبزواخ اأٔلصلِاء مـشتة يف اًَبسد، وؿشاة اًلَب ال َيخط ِبًىفاز تي كس  وثلعف من مثاُز

حىفريا ًسُئاِتم وٕارا دصحوا وتـثوا فِىون حزاؤضم كس اس خويف يف ًـشة تَ تـغ ٔبُي اإلميان، 

ُث تـس رٛك اًلِامة اًىَبى واإلميان ِبا ٌضمي اإلميان تبُٔشاظ اًساؿة، ورصوح  مصحٍك اًَبسد،

اٗكاتة وظَوغ اًضمس من ملصِبا وزفؽ اًلصبٓن ودصوح ا٢كس َح اٗكذال، وىزول ا٢كس َح جن مصمي، 

من كـص ؿسن جسوق اًياش ٕاَل ا٤كَّش، ودصوح ًبٔحوح ومبٔحوح  واٗكذان، واًياز اًيت ختصح

وا٢كَحمة اًىَبى اًيت س خلؽ كدَي اًساؿة وآكسف اٙكي ٍىون ِب٢كَّشق وِب٢كلصة وِبٍزصت اًـصة، 

فِشٍ َية اإلميان ِبا اكإلميان ِبًَوم األٓدص أٔلَّنا من ٔبُشاظَ وؿالماثَ، ُث تـس ُشا مواكف اًلِامة 

ِا اًيفزة هفزة اً فزغ ٕارا ٔبرن ٝك إلزسافِي ِبًيفخ يف اًعوز، فِيفخ اًيفزة اأٔلوَل فِعـق ؤبًو

اًياش َجَـا، ُث ًيفخ اًيفزة اًثاهَة فٕارا ضم كِام ًيؼصون، وحِيئش ثُْسََح اأٔلزط وجضلق وحىون 

حداًِا اكًـِن ا٢كيفوص، وختصح نيوَسُا وكَّ ما فَيا، وجَُضلَُّق اًسلاء وثُْعَوى وعي اًسجي ٌَىذة، 

ًياذى ِبًياش َُموا ٕاَل زجْك فِرصحون من اأٔلخساج ٕاَل زِبم ًًسَون، وَيمتـون َجَـا يف و 

ال، }وٕان ًوما ؾيس زتم ٔ ًف س ية ذما ثـسون{ وفَِ ًؤىت ِبِمن  اًساُصت، وا٢كوكف فَيا ًسوم ظًو

ثلاذ ثس حـني ٔبًف سمام يف ك سمام س حـون ٔبًف مٜك فذحَط ِبًياش من ك خاهة، ويف ا٢كوكف 
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اًضفاؿة وَتِل اًحازي س ححاهَ وثـاَل ًفعي آكعام، وحيمي ؾصص زتم فوكِم ًومئش مثاهَة،  نشٛك

ووضـَ ٌَمياجص من اًيوز ٌَملسعني، ونشٛك حماسخذَ ٌَزالقق ووضؽ ا٢كواٍسن اًيت عم اًلسط ًَوم 

ثعاٍص  اًلِامة، واكذعاظَ ٌَمؼَوم من اًؼا٠ك حِت ًلذاذ ٌَضات أكاء من اًضات اًلصانء، وتـس رٛك

اًعحف ؤبذش اًىذة ٕاما ِبٍميني وٕاما ِبًضلال، ُث تـس ُشا ٕاسالف اّكية واًياز وهعة اًَصاظ ؿَّل 

اًياز وؾحوز اًياش ؿَََ، ُث تـس رٛك ذدول اّكية ٔبو ذدول اًياز، فك رٛك من مضاُس اًلِامة 

ساقي اّكزقَة اكإلميان ونشٛك اإلميان ِبًلسز ًسذي فَِ نثري من ا٢ك  اٗكاذٍك يف اإلميان ِبًَوم األٓدص،

تبٔم اًىذاة اًيت ال حمو فَيا وال ثلَري، وعم اًعحف اًيت ؾيس ٝك فوق ؾصصَ، واإلميان ِبٌَوخ 

ا٤كفوع اٙكي ٍىذة فَِ ما ًلؽ يف اًس ية، واإلميان تٍََك اًلسز اًيت ًفصق فَيا ك ٔبمص حىمي، 

و حٌني يف تعن ٔبمَ من  زسكَ ؤبخِل ومعِل وصلي ٔبو واإلميان نشٛك مبا ٍىذة مؽ اإلوسان ُو

سـَس، ونشٛك ما ٍىذة من ا٢كعاقة اًيت ثزنل ِبًياش، ) ما ٔبظاة من معَحة يف اأٔلزط وال يف 

 ٔبهفسْك ٕاال يف نخاة من كدي ٔبن هَبٔبُا (

 

ومثي رٛك من مساقي اًلسز، ؿ١ك ٔبن ال انفؽ وال ضاز ٕاال ٝك س ححاهَ وثـاَل ؤبن اأٔلس حاة ٕامنا عم 

لسز، مفن معي ثَشء من اأٔلس حاة فٕاَّنا ال حصفؽ ؾيَ صُئا اكن ملسزا َل ، وال من اًَّشغ ال من اً

َتَة َل صُئا اكن ملسزا َل نشٛك ، وٕامنا ًـمي ِبا امذثاال ٌََّشغ فلط، ُشا مـِن هوَّنا من اًَّشغ 

ومن اإلميان ِبًلسز نشٛك ؿسم اًخعَؽ ٕاَل ؿ١ك  ،ونشٛك اإلميان تبٔن اًعريت مٌافِة ًإلميان ِبًلسز،

لَة، ِبأٔلدط ما ًخـَق ِبًىِاهة واًخيجمي وُذَعة اّكن وَنو رٛك ك ُشا ذما ًيايف اإلميان تلسز اً 

 ٝك س ححاهَ وثـاَل، فِشا زاحؽ ٕاَل ُشٍ ا٢كساقي ُكِا.

 

 

 ا٢كعيفاث يف ؿ١ك اًـلِست : من ٔبضم 

 َاٍؤ جؼسي ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن محمس جؼن كؼاْس اًـؼااي اْكيؼحِل اًي - بٓل زسول ٝك ؤبًو

 (.ُؼ 6430)ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًؼف: هـؼلان جؼن  - األآيث اًحٌُاث يف ؿسم سلاغ اأٔلمواث ؿَّل مشُة اْكيفِؼة اًسؼاذاث

 (.ُؼ 6461 محموذ اأٔلًويس )ا٢كخوَّف:

 َحاتة، َؤبحلِّم ِبِٓكالفة ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن محمس جن كؼاْس  - ٔبتو جىص اًعسًق ٔبفَضُي اًعَّ

 (.ُؼ 6430 اًـااي اْكيحِل اًيجسي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًؼف: ٔبتؼو ؾحؼس ٝك ؾحَؼس ٝك جؼن محمؼس جؼن محمؼس جؼن محؼسان  -الجن تعؼة  اإلِبهة اًىَبى

ة اًـىَبي )ا٢كخوَّف: ْىََبي ا٢كـصوف ِبجن تَعَّ ـُ  (.ُؼ 421 اً

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1392_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1317_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1392_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/387_%D9%87%D9%80
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 ا٢كؤًف: جىص جؼن ؾحؼس ٝك ٔبتؼو  - ال ًيؼًصة آكَط تني ذٍن اإلسالم وكرٍي من اأٔلذايناإلتع

 6303 ًسس جن محمس جن ؾحس ٝك جن جىص جن ؾامثن جن حيؼىي جؼن قَيؼة جؼن محمؼس )ا٢كخؼوَّف:

 (.ُؼ

 ْوِحصذي آكصاساين،  - ازحاث ؿشاة اًلَب ا٢كؤًف: ٔبمحس جن اْكسني جن ؿِل جن موىس آكُّْسَ

 (.ُؼ 322 ٔبتو جىص اًحَيلي )ا٢كخوَّف:

 وة ا٢كؤًف: محمس جن ٔبيب جىص جؼن ٔبًؼ - احامتغ اّكَوص اإلسالمِة ؿَّل قزو ا٢كـعٍك واّكِمَة

 (.ُؼ 126 جن سـس مشس اٗكٍن اجن كمي اّكوسًة )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًؼؼف: ؾحؼؼس اًؼؼصمحن جؼؼن محمؼؼس جؼؼن ذَؼؼف جؼؼن ؾحؼؼس ٝك  - اأٔلحوتؼؼة ا٢كفِؼؼست ٢كِؼؼلاث اًـلِؼؼست

 (.ُؼ 6433اٗكوزسي )ا٢كخوَّف:

 ؼاة جؼن سؼَامين )ا٢كخؼوَّف: - ٔبحاذًر يف اًفنت واْكواذج  6021 ا٢كؤًف: محمس جن ؾحس اًُو

 (.ُؼ

 حاش ٔبمحس جن ؾحس اْكَمي جن ؾحس اًسؼالم جؼن ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو ا - الاحذجاح ِبًلسز ـَ ً

 (.ُؼ 102 ؾحس ٝك جن ٔبيب اًلاْس جن محمس اجن حميَة اْكصاين اْكيحِل اٗكمضلي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: ظاُك جن فوسان جؼن  - اإلزصاذ ٕاَل َصَح الاؾخلاذ واًصذ ؿَّل ٔبُي اًَّشك واإلْكاذ

 ؾحس ٝك اًفوسان

 ا٢كؤًؼف: ؾحؼس ٝك جؼن ؾحؼس اًؼصمحن جؼن ؾحؼس ٝك جؼن خؼٍَبن  - اإلزصاذ ُشخ ٢كـة الاؾخلاذ

 (.ُؼ 6342 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ظاُك جن فوسان جن ؾحس ٝك اًفوسان - ٔبس ئٍك ؤبحوتة يف مساقي اإلميان واًىفص 

 ْوِحصذي آكصاسؼاين،  - اأٔلسلاء واًعفاث ا٢كؤًف: ٔبمحس جن اْكسني جن ؿِل جن موىس آكُّْسَ

 (.ُؼ 322 ٔبتو جىص اًحَيلي )ا٢كخوَّف:

 اة جن سَامين )ا٢كخوَّف:ا٢كؤ  - ٔبظول اإلميان  (.ُؼ 6021 ًف: محمس جن ؾحس اًُو

 ا٢كؤًف: محمس جن ؾحس اًصمحن اٖكُس - ٔبظول اٗكٍن ؾيس اإلمام ٔبيب حٌَفة 

 جؼؼن محمؼؼس، اأٔلًحؼؼريي ا٢كؤًؼؼف: ٔبتؼؼو ؾحؼؼس ٝك محمؼؼس جؼؼن ؾحؼؼس ٝك جؼؼن ؿُىسؼؼ  - ٔبظؼؼول اًسؼؼ ية

ٌِني )ا٢كخوَّف:  (.ُؼ 433 ا٢كـصوف ِبجن ٔبيب َسَم

 ا٢كؤًف: ٔبتو جىص ٔبمحس جن ٕاجصاُمي جن ٕاسلاؾَي جن اًـحاش جؼن مؼصذاش  - اؾخلاذ ٔبمئة اْكسًر

 (.ُؼ 416 اإلسلاؾَِل اّكصخاين )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: محمس جن ؾحس اًصمحن اٖكُس - اؾخلاذ اأٔلمئة اأٔلزتـة 

 ا٢كؤًف: محمس جن ؾحس اًصمحن اٖكُس - اؾخلاذ ٔبُي اًس ية ُشخ ٔبَصاة اْكسًر 
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 ْوِحصذي آكصاساين، ٔبتؼو جىؼص ا٢كؤًف: ٔبمحس جن اْكسني جن ؿِل جن موىس - الاؾخلاذ  آكُّْسَ

 (.ُؼ 322 اًحَيلي )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 201 ا٢كؤًف: ٔبتو اْكسني اجن ٔبيب ًـَّل، محمس جن محمس )ا٢كخوَّف: - الاؾخلاذ 

 ا٢كؤًؼؼف: ٕاجؼؼصاُمي جؼؼن مؼؼوىس جؼؼن محمؼؼس اٌَرمؼؼي اًلصانظؼؼي اًضؼؼِري ِبًضؼؼاظِب  - الاؾخعؼؼام

 (.ُؼ 132 )ا٢كخوَّف:

 ؾحؼس اًؼصمحن جؼن ؾحؼس ٝك جؼن ا٢كؤًف: ؾحس ٝك جن  - اإلؿالم جىفص من اتخلى كري اإلسالم

 (.ُؼ 6342 خٍَبن )ا٢كخوَّف:

 ( سؼؤال وحؼواة يف اًـلِؼست 022ٔبؿالم اًس ية ا٢كًضوزت الؾخلاذ اًعاقفة اًياحِة ا٢كيعؼوزت

 (.ُؼ 6411)ا٢كخوَّف:ا٢كؤًف: حافغ جن ٔبمحس جن ؿِل اْكْكي  - اإلسالمِة(

 حؼاش ٔبمحؼس جؼن  - اكذضاء اًَصاظ ا٢كس خلمي ٥كاًفة ٔبَصاة اّكحمي ـَ ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍؼن ٔبتؼو اً

اْكيؼحِل ؾحس اْكَمي جن ؾحس اًسالم جن ؾحس ٝك جن بئب اًلؼاْس جؼن محمؼس اجؼن حميَؼة اْكؼصاين 

 (.ُؼ 102 اٗكمضلي )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 6361 ا٢كؤًف: محمس ٔبمان اّكاسم )ا٢كخوَّف: - اأٔلمايل اّكامِة ؿَّل اأٔلظول اًس خة 

 ا٢كؤًؼؼف: ؾحؼؼس اًؼؼصمحن جؼؼن ٔبتؼؼو جىؼؼص، خؼؼالل اٗكٍؼؼن  - اأٔلمؼؼص ِبالثحؼؼاغ واٍْنؼؼيي ؾؼؼن الاتخؼؼساغ

 (.ُؼ 366 اًس َوظي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ؾحس ا٤كسن جن محس اًـحاذ اًحسز - الاهخعاز ٌَعحاتِة اأٔلدِاز 

 ا٢كؤًف: ؾحؼس  - أٔلهواز اًاكصفة ٢كا يف نخاة ٔبضواء ؿَّل اًس ية من اًٌزي واًخضََي وا٣كاسفةا

 (.ُؼ 6421 اًصمحن جن حيىي جن ؿِل ا٢كـَمي اًاميين )ا٢كخوَّف:

 جن ؾحس ٝك اًفوسان ا٢كؤًف: ظاُك جن فوسان - ٔبطمَة اًخوحِس 

 َاء اًض َعان َاء اًصمحن ؤبًو حاش ٔبمحس جن ؾحس اْكَمي جن ؾحس  - ٔبًو ـَ ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو اً

اًسؼؼالم جؼؼن ؾحؼؼس ٝك جؼؼن بئب اًلؼؼاْس جؼؼن محمؼؼس اجؼؼن حميَؼؼة اْكؼؼصاين اْكيؼؼحِل اٗكمضؼؼلي 

 (.ُؼ 102 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو جىص جن ٔبيب صُدة، ؾحس ٝك جن محمس جن ٕاجصاُمي جن ؾامثن جن دواسؼ يت  - اإلميان

 (.ُؼ 042 اًـخيس )ا٢كخوَّف:

 003 ؾحس ٝك اًِصوي اًحلؼساذي )ا٢كخؼوَّف:ا٢كؤًف: ٔبتو ُؾحَس اًلاْس جن ساّلم جن  - اإلميان 

 (.ُؼ

 (.ُؼ 312 ا٢كؤًف: اجن مٌسٍ ؾحس اًصمحن جن محمس جن احساق )ا٢كخوَّف: - اإلميان 

 حاش ٔبمحس جن ؾحؼس اْكَؼمي جؼن ؾحؼس اًسؼالم جؼن  - اإلميان اأٔلوسط ـَ ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو اً

 (.ُؼ 102 ؾحس ٝك جن بئب اًلاْس جن محمس اجن حميَة اْكصاين اْكيحِل اٗكمضلي )ا٢كخوَّف:

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/458_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/526_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/790_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1430_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1377_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/728_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1416_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/911_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1386_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/728_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/235_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/224_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/224_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/470_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/728_%D9%87%D9%80


 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
23 

 (.ُؼ 6633 ا٢كؤًف: ؾحس ٝك جن ؾحس اًـٍزز جن ٔبمحس اًخوَيصي )ا٢كخوَّف: - اْكوًَة اًحسغ 

 ا٢كؤًف: ٔبتو جىص ؾحس ٝك جن سَامين الاصـر اجن ٔبيب  -الجن ٔبيب ذاوذ اًسجس خاين  اًحـر

 (.ُؼ 461 خوَّف:ذاوذ اًسجس خاين )ا٢ك 

 ؼْوِحصذي  -ٌَحَيلؼي  اًحـر واًًضؼوز ا٢كؤًؼف: ٔبمحؼس جؼن اْكسؼني جؼن ؿؼِل جؼن مؼوىس آكُّْسَ

 (.ُؼ 322 آكصاساين، ٔبتو جىص اًحَيلي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتؼو اًـحؼاش ٔبمحؼس جؼن  - تَان ثَحُس اّكِمَة يف ثبٔسُس تسؾِم اً مِة

 (.ُؼ 102 ؾحس اْكَمي جن حميَة )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 6302 اًـٍزز جن ؾحس ٝك جن ِبس )ا٢كخوَّف: ا٢كؤًف: ؾحس - اًخحشٍص من اًحسغ 

 ا٢كؤًؼؼؼف: محمؼؼؼس ان  اٗكٍؼؼؼن اأٔلًحؼؼؼاين  - حتؼؼؼشٍص اًسؼؼؼاخس مؼؼؼن اختؼؼؼار اًلدؼؼؼوز مسؼؼؼاخس

 (.ُؼ 6302 )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 6022 ثبًَٔف: محمس جن ؿِل جن محمس اًضواكين )ا٢كخوَّف: - اًخحف يف مشاُة اًسَف 

 حؼالين اًعؼيـاين ا٢كؤًف: محمؼس جؼن ٕاسؼلاؾَي اأٔلمؼري اًى - ثعِري الاؾخلاذ من ٔبذزان اإلْكاذ

 (.ُؼ 6620 )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 6302 ا٢كؤًف: محمس ان  اٗكٍن اأٔلًحاين )ا٢كخوَّف: - اًخوحِس ٔبوال اي ذؿات اإلسالم 

 َ(.ُؼ 6302 ا٢كؤًف: محمس ان  اٗكٍن اأٔلًحاين )ا٢كخوَّف: - اًخوسي ٔبهواؿَ ؤبحاكم 

 اة جن سَامين )ا٢كخوَّف: - زالزة ٔبظول  (.ُؼ 6021 ا٢كؤًف: محمس جن ؾحس اًُو

 حاش ٔبمحس جن ؾحس اْكَمي  - اّكواة اًعحَح ٢كن تسل ذٍن ا٢كس َح ـَ ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو اً

جن ؾحس اًسالم جن ؾحس ٝك جؼن ٔبيب اًلؼاْس جؼن محمؼس اجؼن حميَؼة اْكؼصاين اْكيؼحِل اٗكمضؼلي 

 (.ُؼ 102 )ا٢كخوَّف:

 اة جن سَامين )ا٢كخوَّف: - اّكواُص ا٢كضَة  (.ُؼ 6021 ا٢كؤًف: محمس جن ؾحس اًُو

  صت اًفًصؼؼؼست يف حتلِؼؼؼق ا٢كؤًؼؼؼف: حؼؼؼافغ جؼؼؼن ٔبمحؼؼؼس جؼؼؼن ؿؼؼؼِل اْكْكؼؼؼي  - اًـلِؼؼؼستاّكؼؼؼُو

 (.ُؼ 6411 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو ؾحس ٝك محمس جن ٕاسلاؾَي جن ٕاجصاُمي جن ا٢كلؼريت جؼن جصذستؼة  - ذَق ٔبفـال اًـحاذ

 (.ُؼ 021 اّكـفي اًحزازي )ا٢كخوَّف:

 حؼاش ٔبمحؼس جؼن ؾحؼس اْكَؼمي جؼن ؾحؼس  - ذزء ثـازط اًـلي واًيلي ـَ ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتؼو اً

اًسؼؼالم جؼؼن ؾحؼؼس ٝك جؼؼن ٔبيب اًلؼؼاْس جؼؼن محمؼؼس اجؼؼن حميَؼؼة اْكؼؼصاين اْكيؼؼحِل اٗكمضؼؼلي 

 (.ُؼ 102 )ا٢كخوَّف:

 ؼْوِحصذي آكصاسؼاين، ٔبتؼو  - ذالقي اًيحوت ا٢كؤًف: ٔبمحس جن اْكسني جن ؿِل جن مؼوىس آكُّْسَ

 (.ُؼ 322 جىص اًحَيلي )ا٢كخوَّف:
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 ا٢كؤًف: ٔبتو اْكسن ؿِل جن معص جن ٔبمحس جن رمسي جن مسـوذ جن اًيـلان جن ذًياز  - اًصؤًة

 (.ُؼ 422 اًحلساذي اٗكازكعين )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 312 جن احساق )ا٢كخوَّف: ا٢كؤًف: اجن مٌسٍ ؾحس اًصمحن جن محمس - اًصذ ؿَّل اّكِمَة 

 ا٢كؤًؼؼف: ٔبتؼؼو سؼؼـَس ؾؼؼامثن جؼؼن سؼؼـَس جؼؼن ذؼؼاٗك جؼؼن سؼؼـَس اٗكازسم  - اًؼؼصذ ؿؼؼَّل اّكِمَؼؼة

 (.ُؼ 022 اًسجس خاين )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: محمس  - اًصوخ يف اً م ؿَّل ٔبزواخ اأٔلمواث واأٔلحِاء ِبٗكالقي من اًىذاة واًس ية

 (.ُؼ 126جن ٔبيب جىص جن ٔبًوة جن سـس مشس اٗكٍن اجن كمي اّكوسًة )ا٢كخوَّف:

  ّو بمٔحس جن معصو جن اًضؼحاك جؼن خمؼ٘ك اًضؼُداين  - ةاًس ي ا٢كؤًف: ٔبتو جىص جن ٔبيب ؿامص ُو

 (.ُؼ 021 )ا٢كخوَّف:

 ل اًحلؼساذي اْكيؼحِل  - اًس يّة ا٢كؤًف: ٔبتؼو جىؼص بمٔحؼس جؼن محمؼس جؼن ُؼازون جؼن ًٍزؼس آكَؼالَّ

 (.ُؼ 466 خوَّف:)ا٢ك 

 ا٢كؤًؼؼف: ٔبتؼؼو ؾحؼؼس اًؼؼصمحن ؾحؼؼس ٝك جؼؼن ٔبمحؼؼس جؼؼن محمؼؼس جؼؼن حٌحؼؼي اًضؼؼُداين  - اًسؼؼ يّة

 (.ُؼ 032 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًؼف: ٔبتؼو اًلؼاْس ُحؼة ٝك جؼن اْكسؼن جؼن  - ُشخ ٔبظول اؾخلؼاذ ٔبُؼي اًسؼ ية وأكاؿؼة

 (.ُؼ 362 مٌعوز اًعَبي اًالًاكيئ )ا٢كخوَّف:

 ة ؿِّل جن محمس اجن ٔبيب اًـز ا٢كًؤف: ظسز اٗكٍن محمس جن ؿالء اٗكٍن  - ُشخ اًـلِست اًعحاًو

 (.ُؼ 130 اْكيفي، اأٔلرزؾي اًعاْكي اٗكمضلي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ظاُك جن ؾحس اًـٍزز جن محمس جن ٕاجصاُمي بٓل اًض َخ - ُشخ اًـلِست اًواسعَة 

 ا٢كؤًؼف: محمؼس جؼن ٔبيب جىؼص جؼن  - واًلؼسز واْكْكؼة واًخـََؼي صفاء اًـََي يف مساقي اًلضاء

 (.ُؼ 126 ٔبًوة جن سـس مشس اٗكٍن اجن كمي اّكوسًة )ا٢كخوَّف:

 يُّ اًحلسا - اًَّشًـة  412 ذي )ا٢كخؼوَّف:ا٢كؤًف: ٔبتو جىص محمس جن اْكسني جن ؾحس ٝك األُٓحِصّ

 (.ُؼ

 6321 فصق وةزخي ا٢كؤًف: ٕاحسؼان ٕاًِؼيي ػِؼري اًحاهسؼ خاين )ا٢كخؼوَّف: - اًض َـة واًدض َؽ 

 (.ُؼ

 حاش ٔبمحس جن ؾحس اْكَؼمي جؼن  - اًعازم ا٢كسَول ؿَّل صامت اًصسول ـَ ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو اً

ؾحؼؼس اًسؼؼالم جؼؼن ؾحؼؼس ٝك جؼؼن بئب اًلؼؼاْس جؼؼن محمؼؼس اجؼؼن حميَؼؼة اْكؼؼصاين اْكيؼؼحِل اٗكمضؼؼلي 

 (.ُؼ 102 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو ا٢كـايل محموذ صىصي جؼن ؾحؼس ٝك جؼن  - ظة اًـشاة ؿَّل من سة اأٔلَصاة

 (.ُؼ 6430 محمس جن ٔبيب اًثياء اأٔلًويس )ا٢كخوَّف:

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/385_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/470_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/280_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/751_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/287_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/311_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/290_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/418_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/792_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/751_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/360_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/360_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1407_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1407_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/728_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1342_%D9%87%D9%80


 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
25 

 مسؼـوذ جؼن اًؼيـلان جؼن  ا٢كؤًف: ٔبتو اْكسن ؿِل جن معص جن ٔبمحس جن رمؼسي جؼن - اًعفاث

 (.ُؼ 422 ذًياز اًحلساذي اٗكازكعين )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: محمس جن ٔبيب جىص جن ٔبًوة جن سـس مشس  - اًعواؾق ا٢كصسٍك ؿَّل اّكِمَة وا٢كـعٍك

 (.ُؼ 126 اٗكٍن اجن كمي اّكوسًة )ا٢كخوَّف:

 حاش ٔبمحس جن ؾحس اْكَمي جن ؾحس اًسالم جؼن ؾحؼس ٝك  - اًـحوذًة ـَ ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو اً

 (.ُؼ 102جن ٔبيب اًلاْس جن محمس اجن حميَة اْكصاين اْكيحِل اٗكمضلي )ا٢كخوَّف:

 َِا٢كؤًف: ٔبتو جىص جن ٔبيب صُدة، ؾحس ٝك جن محمس جن ٕاجصاُمي جن ؾامثن  - اًـصص وما زوي ف

 (.ُؼ 042 جن دواس يت اًـخيس )ا٢كخوَّف:

  (.ُؼ 6306 ا٢كؤًف: محمس جن ظاُك جن محمس اًـثميني )ا٢كخوَّف: - ِست ٔبُي اًس ية وأكاؿةؾل 

 حاش ٔبمحس جن ؾحس اْكَؼمي جؼن ؾحؼس اًسؼالم جؼن  - اًـلِست اًخسمًصة ـَ ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو اً

 (.ُؼ 102 ٔبيب اًلاْس جن محمس اجن حميَة اْكصاين اْكيحِل اٗكمضلي )ا٢كخوَّف:ؾحس ٝك جن 

 حاش ٔبمحس جن ؾحس اْكَمي جن ؾحؼس اًسؼالم جؼن  - اًـلِست اًواسعَة ـَ ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو اً

 (.ُؼ 102 محمس اجن حميَة اْكصاين اْكيحِل اٗكمضلي )ا٢كخوَّف: ؾحس ٝك جن ٔبيب اًلاْس جن

 ة ا٢كؤًف: ٔبتو حـفص ٔبمحس جن محمؼس جؼن سؼالمة جؼن ؾحؼس ا٢كؼٜك جؼن سؼَمة  - اًـلِست اًعحاًو

 (.ُؼ 406 )ا٢كخوَّف:اأٔلسذي اْكجصي ا٢كَصي ا٢كـصوف ِبًعحاوي 

 ا٢كؤًف: اجن اًوسٍص، محمس جؼن ٕاجؼصاُمي جؼن  - اًـوامص واًلوامص يف اٙكة ؾن س ية ٔبيب اًلاْس

ؿِل جن ا٢كصثىض جن ا٢كفضؼي اْكسؼ ين اًلؼاَسي، ٔبتؼو ؾحؼس ٝك، ؾؼز اٗكٍؼن، مؼن بٓل اًؼوسٍص 

 (.ُؼ 232 ا٢كخوَّف:)

 ا٢كؤًؼؼؼف: ؾحؼؼؼس اًؼؼؼصمحن جؼؼؼن حسؼؼؼن بٓل اًضؼؼؼ َخ  - فؼؼؼذح ا٣كَؼؼؼس ُشخ نخؼؼؼاة اًخوحِؼؼؼس

 (.ُؼ 6022 )ا٢كخوَّف:

 ة ا٢كصوسي )ا٢كخوَّف: - نتاًف  (.ُؼ 002 ا٢كؤًف: ٔبتو ؾحس ٝك هـمي جن حلاذ جن مـاًو

 ة اًىَبى حاش ٔبمحس جن ؾحس اْكَمي جن ؾحس اًسؼالم  - اًفذوى إكًو ـَ ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو اً

 (.ُؼ 102 اًلاْس جن محمس اجن حميَة اْكصاين اْكيحِل اٗكمضلي )ا٢كخوَّف:جن ؾحس ٝك جن ٔبيب 

 ا٢كؤًؼؼف: ؾحؼؼس اًؼؼصمحن جؼؼن حيؼؼىي جؼؼن ؿؼؼِل ا٢كـَمؼؼي اًؼؼاميين  - اًلاقؼؼس ٕاَل ثعؼؼحَح اًـلاقؼؼس

 (.ُؼ 6421 )ا٢كخوَّف:

 حاش ٔبمحس جن ؾحؼس اْكَؼمي جؼن  - كاؿست خٍََك يف اًخوسي واًوس ٍَك ـَ ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو اً

ؾحؼؼس اًسؼؼالم جؼؼن ؾحؼؼس ٝك جؼؼن ٔبيب اًلؼؼاْس جؼؼن محمؼؼس اجؼؼن حميَؼؼة اْكؼؼصاين اْكيؼؼحِل اٗكمضؼؼلي 

 (.ُؼ 102 )ا٢كخوَّف:
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 خَفاط اًِفؼْصاييِب )ا٢كخؼوَّف: - اًلسز  426 ا٢كؤًف: ٔبتو جىص حـفص جن محمس جن اْكسن جن ا٢كُسؼ ْ

 (.ُؼ

 جن ٔبيب جىص جن ٔبًوة جن سـس مشس اٗكٍن اجن كمي اّكوسًؼة  ا٢كًؤف: محمس - اًلعَست اًيوهَة

 (.ُؼ 126 )ا٢كخوَّف:

 ْوِحصذي آكصاساين، ٔبتو  - اًلضاء واًلسز ا٢كؤًف: ٔبمحس جن اْكسني جن ؿِل جن موىس آكُّْسَ

 (.ُؼ 322 جىص اًحَيلي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًؼؼف: محمؼؼس ظؼؼسًق حسؼؼن ذؼؼان اًلٌؼؼو   - كعؼؼف اٍمثؼؼص يف تَؼؼان ؾلِؼؼست ٔبُؼؼي اأٔلثؼؼص

 (.ُؼ 6421 )ا٢كخوَّف:

  ٔاة جن سَامين )ا٢كخوَّف: - زتـةاًلواؿس األ  (.ُؼ 6021 ا٢كؤًف: محمس جن ؾحس اًُو

 6361 ا٢كؤًف: محمس ٔبمان اّكاسم )ا٢كخؼوَّف: - اًلواؿس ا٢كثَّل يف ظفاث ٝك ؤبسلاقَ اْكس ِن 

 (.ُؼ

 ا٢كؤًؼؼؼف: ؾحؼؼؼس اًؼؼؼصمحن جؼؼؼن ان  اًسؼؼؼـسي  - اًلؼؼؼول اًسؼؼؼسًس ُشخ نخؼؼؼاة اًخوحِؼؼؼس

 (.ُؼ 6411 )ا٢كخوَّف:

 ٕاحساق جؼن دزميؼة جؼن ا٢كلؼريت جؼن ظؼاُك جؼن جىؼص ا٢كؤًف: ٔبتو جىص محمس جن  - نخاة اًخوحِس

 (.ُؼ 466 اًسَمي اًيُساتوزي )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 312 ا٢كؤًف: اجن مٌسٍ ؾحس اًصمحن جن محمس جن احساق )ا٢كخوَّف: - نخاة اًخوحِس 

 ا٢كؤًؼؼف: ؾحؼؼس اًؼؼصمحن جؼؼن ٔبمحؼؼس جؼؼن زحؼؼة اْكيؼؼحِل  - ُكمؼؼة اإلذؼؼالض وحتلِؼؼق مـياُؼؼا

 (.ُؼ 132 )ا٢كخوَّف:

 ؾحس ٝك جن ٔبمحس جن محمس، اًضِري ِبجن كسامة  ا٢كؤًف: ٔبتو محمس موفق اٗكٍن - ٢كـة الاؾخلاذ

 (.ُؼ 102 ا٢كلسيس )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًؼف: حؼلاذ جؼن محمؼس اأٔلهعؼازي آكؼزز   - ا٢كفِوم اًعحَح ٌَخوسي ؿؼَّل ضؼوء اًسؼ ية

 (.ُؼ 6362 اًسـسي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًؼف: ٔبتؼو اًفؼذح محمؼس جؼن ؾحؼس اًىؼصمي جؼن امح جىؼص ٔبمحؼس اًضِصسؼ خاين  - ا٢كَي واًيحؼي

 (.ُؼ 232 )ا٢كخوَّف:

  ة يف هلغ لَكم اًض َـة واًلسًزةمْناح اًس ية اًي حؼاش ٔبمحؼس  - حًو ـَ ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو اً

جن ؾحس اْكَمي جن ؾحس اًسالم جن ؾحس ٝك جن بئب اًلاْس جن محمس اجن حميَة *اْكصاين اْكيحِل 

 (.ؼُ 102 اٗكمضلي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو اْكسن ؿِل جن معص جؼن ٔبمحؼس جؼن رمؼسي جؼن مسؼـوذ جؼن اًؼيـلان جؼن  - اًزنول

 (.ُؼ 422 ذًياز اًحلساذي اٗكازكعين )ا٢كخوَّف:
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 (.ُؼ 6302 خوَّف:ا٢كؤًف: ؾحس اًـٍزز جن ؾحس ٝك جن ِبس )ا٢ك  - هواكغ اإلسالم 

 (.ُؼ 412 ا٢كؤًف: ٔبتو محمس اأٔلهسًيس اًلحعاين )ا٢كخوَّف: - هوهَة اًلحعاين 

  ٔا٢كؤًف: محمس جؼن ٔبيب جىؼص جؼن ٔبًؼوة جؼن سؼـس  - حوتة اٍَيوذ واًيعازىُساًة اْكَازى يف ب

 (.ُؼ 126 مشس اٗكٍن اجن كمي اّكوسًة )ا٢كخوَّف:

 َا٢كؤًؼؼف: ؾحؼؼس اًـٍزؼؼز جؼؼن ؾحؼؼس ٝك جؼؼن ِبس  - وحؼؼوة حتىؼؼمي ُشغ ٝك وهحؼؼش مؼؼا ذاًفؼؼ

 (.ُؼ 6302 ا٢كخوَّف:)

 ا٢كؤًف: ظاُك جن فوسان جن ؾحس ٝك اًفوسان - اًوالء واًَباء 

 ا٢كًؤف: حامت جن ؿازف جن ان   - اًوالء واًَباء تني اًلَو واّكفاء يف ضوء اًىذاة واًس ية

 اًَّشًف اًـوين

 

 اًِفْلَ( مداذئ ؿ١ك 0)

 

حسٍ : اْكس ُو اًخـًصف ٔبي مـصفة حسوذ اأٔلمص اٙكي حًصس مـصفذَ حِت ٍمتزي ٛك ما اٙكي ًسذي  -6

يف ُشا اًفن وما اٙكي َيصح مٌَ ! ٕارن ا٢كصاذ : مـصفة حسوذ اًفلَ ، مِت ًعَق ؿَّل اًَشء فلِا 

 ر الاظعالخ. ومِت ال ًعَق . واًفلَ َل ثـًصف من حِر اٌَلة و ثـًصف من حِ

ء واًفِم َل، ويف الاظعالخ: ُو اًـ١ك ِبأٔلحاكم اًَّشؾََّة اًـمَََّة  ومـِن اًفلَ يف اٌََّلة: اًـ١ك ِبًَشَّ

َُّتا اًخَّفعََََّة، ٔبو ُو مجموؿة اأٔلحاكم اًَّشؾَة اًـمََة ا٢كس خفاذت من ٔبذٍُتا اًخفعَََة  ا٢كىدس حة من ٔبذٍ

 ًححر ًك معٍي ؾن حْكَ اًَّشؾي . ، فاًفلَ اإلسالسم معوًما ُو اًـ١ك اٙكي

ياك ظٍك تني اًفلَ ؤبظوَل حْكن يف ٔبنَّ اًفلَ ًُـِن ِبأٔلذٌكَّ اًخَّفعََََّة الس خًداظ اأٔلحاكم اًـمَََّة  ُو

ا ٔبظول اًفلَ  ؾََّة مْنا، ٔبمَّ  .مفوضوؿَ اأٔلذٌكَّ اإلحلاًََّة من حِر وحٍو ذالٍُتا ؿَّل اأٔلحاكم اًَّشَّ

: ٔبي موضوغ رٛك اًـ١ك ما ُو ؟ ك ؿ١ك التس َل من موضوغ ًخـَق تَ فاًفلَ موضوؿَ  موضوؿَ -0

 . ُو اًـ١ك ِبأٔلحاكم اًَّشؾَة أٔلفـال ا٢ككفني ٔبي من وكؽ ؿَََ اًخكَف

و مسًول حق اًصة ، وعم كسلان :  -اأٔلحاكم : َجؽ حْك ُو

 .ٔبحاكم اًخكَف -6

 .ٔبحاكم اًوضؽ -0

http://ar.wikipedia.org/wiki/1420_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/370_%D9%87%D9%80
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 فبٔحاكم اًخكَف َخسة :

و ما ٔبزُة فاؿِل، وؾوكة ةزنَ  .اًواحة : ُو

و ما ٔبزُة ةزنَ، وؾوكة فاؿِل  .واْكصام : ُو

و ما ٔبزُة ةزنَ، و٠ك ًـاكة فاؿِل  .وا٢كىصوٍ : ُو

و ما ٔبزُة فاؿِل، و٠ك ًـاكة ةزنَ  .وا٢كس خحة : ُو

و ما ال زواة ؿَََ، وال ؾلاة  .وا٢كحاخ : ُو

 ؤبحاكم اًوضؽ َخسة :

و ًلة: ا اًَّشظ : ًـالمة واظعالًحا، ما ًَزم من ؿسمَ اًـسم، وال ًَزم من وحوذٍ وحوذ وال ُو

 .ؿسم ٙكاثَ

و ًلة: اْكاقي، واظعالًحا: ما ًَزم من وحوذٍ اًـسم، وال ًَزم من ؿسمَ وحوذ وال ؿسم  وا٢كاهؽ : ُو

 .ٙكاثَ

و ًلة: ما ًخوظي تَ ٕاَل كرٍي ، واظعالًحا، ما ًَزم من وحوذٍ اًوحوذ، و   :واًسخة من ؿسمَ ُو

 .اًـسم

 .وعم ًلة: اًلعس ا٢كؤنس، وُشؿًا : حْك ِتت تسًَي ُشؾي ذاِل ؾن مـازط زاحج واًـزمية :

 .وعم ًلة اًسِوٌك، وُشؿًا : ما زخت ؿَّل ذالف ذًَي ُشؾي ٢كـازط زاحج واًصدعة :

 .ُلا: وعم مـصفة اْكْك ا٢كخـَق تفـي ا٢ككف ، ونشٛك َصة اًـحاذاث وا٢كـامالث وَنو  مثصثَ -4

: وسخذَ ٕاَل كرٍي من اًـَوم ُو هخاح اًـ١ك ِبأٔلظول فمثصت مـصفة ؿ١ك ٔبظول اًفلَ ُو اًفلَ  وسخذَ -3

 . ، وال فلَ ٢كن ال ًـصف ٔبظول اًفلَ

: اًـَوم اًَّشؾَة ُكِا فاضٍك وُشًفة واأٔلحاذًر يف فضي ظاٍْبا ال َيَِِا ظاًة ٌَـ١ك ؛ فضِل  -2

ًىن ًـؼم اًَّشف ِبدذالف اْكال واًزمان واْكاخة فزمن ٍىْث فَِ وضؽ اْكسًر ًـؼم فَِ 
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ي اٙكي ال ٌسوػ حيسن فَِ  ٌوَّشف مـصفة مععَح اْكسًر وما ًخـَق تَ ، وسمن ٍىْث فَِ اًخبًٔو

ىشا مِت ما احذَج ٕاَل فن وؾؼم اّكِي تَ اكن اًَّشف فَِ ٔبزفؽ من  ؿ١ك اًخفسري وضواتعَ ، ُو

كرٍي وٝك ثـاَل ٔبؿ١ك . والصم ٔبن أكَؽ ًسزك ما أٔلطمَة ثـ١ك اًفلَ من رضوزت أٔلَّنا متس َجَؽ 

 . ا٢ككفني وثخـَق تبٔفـاهلم خبالف اًفٌون اأٔلدصى واًيت كس حىون ملعوزت يف خاهة ذون بٓدص

ُ  ٍُصِذِ  َمنْ  " :َ ؾؼمي؛ كال اًيَِّبُّ ظَّل ٝك ؿَََ وس١كوفضي اًفل َِ  اٟكَّ ا ِت َُ  َذرْيً ٍنِ  يِف  ًَُفِلِّْ   .اِٗكّ

 

هلم ُو ٔبتو حٌَفة اًيـلان جن ِتت اًىويف، اٙكي  .واضـَ اأٔلمئة ا٣كُتسون اًساتلونواضـَ :  -1 ؤبوَّ

َ س ية 22وٗك يف اًىوفة س ية   .ُؼ622ُؼ، وثُُويِفّ

س مسزسة اًفلَ يف اإلسالم، ومثِحّت بٔزاكَّنا، وواضؽ  فبٔتو حٌَفة ـَسُّ واضَؽ ؿ١ك اًفلَ، ٔبو ُو مؤِسّ ُ ً

مْنجِا، وكس كال ؾيَ اإلمام اًضافـي: "اًياش ؾَال ؿَّل ٔبيب حٌَفة يف اًفلَ". وكال ؾيَ ٔبًًضا: 

 .""اكن ٔبتو حٌَفة ذمن ُوِفّق َل اًفلَ

ن فصاػ، وٕامنا ُو ؿا٠ك جىذاة ٝك وس ية زسوَل، واسؽ ٠ك ًضؽ ُبُسَس اًفلَ م -زمحَ ٝك-ؤبتو حٌَفة 

الاظالغ يف ص ئون اٗكٍن واٗكهَا، فلس ثخَمش ؿَّل هحاز ٔبمئة اًخاتـني، فِضم ؿَمِم، واس خوؾة 

فلِِم، ومن َُثَّ اكهت معاذز فلَِ عم ا٢كعاذز اًيت ال مٌاض ٢كس١ك من ٔبن َيـَِا معسٍز ومـَيَ، 

، وحيْك ِمُي فىٍص ـْ و تـس رٛك ًُ ، ٔبو ثعاذم مؽ َبثٍَص، ومن َُثَّ اضعَؽ ُو  زٔبًَ ذون دصوح ؿَّل هٍطّ

ٍ َ ـََ، وسخِي َؾحََّسٍ، وظًصق ٌَّسَّ ن اًفلَ اإلسالسم ؿَّل مْنج َوَض  .تخسٍو

ذ اإلمام ٔبتو حٌَفة تيفسَ معاذز فلَِ ومْنجَ يف اإلفذاء تلوَل : "بٓذش جىذاة ٝك، مفا ٠ك  وكس حسَّ

ؿَََ وس١ك، فٕان ٠ك ٔبخس يف نخاة ٝك وال س ية زسول ٝك ظَّل  ٔبخس فخس ية زسول ٝك ظَّل ٝك

ٔبذشث تلول ٔبَصاتَ، بٓذش تلول َمن صئُت مْنم، وَبَذُغ َمن صئُت مْنم، وال َبْدُصح  ٝك ؿَََ وس١ك

من كوهلم ٕاَل كول كريضم، فٕارا ما اىُتيى اأٔلمص، ٔبو خاء ٕاَل ٕاجصاُمي واًضـِب واجن سرٍين واْكسن 

ُس نلا احُتسواوؾعاء وسـَس جن ا  ."٢كسُة.. فلوٌم احُتسوا، فبَْحَُتِ

ا ؿَّل  ـً شا اًلسز من ٔبظول اًدَّشًؽ ال َيخَف فَِ ٔبتو حٌَفة ؾن كرٍي من اأٔلمئة، فِم ًخَّفلون َجَ ُو

وحوة اًصحوغ ٕاَل اًىذاة واًس ية الس خًداظ اأٔلحاكم مْنلا، كري ٔبن ٔبِب حٌَفة متزيَّ مبْنج مس خلٍيّ يف 

ظة يف اس خًداظ اأٔلحاكم اًيت ال ثلف ؾيس ػاُص اًيعوض، تي ثلوض ٕاَل الاحُتاذ، وظًصلة ذا

 .ا٢كـاين اًيت جُضري ٕاٍَيا، وثخـمَّق يف ملاظسُا وكاايِتا



 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
30 

وال ًـين اص ُتاز ٔبيب حٌَفة ِبًلول ِبًصٔبي واإلنثاز من اًلِاش ٔبهَ َُيِْمي اأٔلذش ِبأٔلحاذًر واألِٓز، 

ي  ٔبو ٔبهَ كََي اًحضاؿة فَيا، تي اكن ٌضُتظ يف ذت، ُمدَاًَلَة يف اًخحِصّ كَُدول اْكسًر ُشوًظا مدضِسّ

ذ يف كَدول  شا اًدضسُّ واًضحط، واًخبٔنُّس من َصَّة وسخُتا ٕاَل زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، ُو

ؽ يف ثفسري ما حصَّ ؾيسٍ مْنا، واإلنثاز من اًلِاش ؿََيا، حِت  اْكسًر ُو ما محِل ؿَّل اًخوسُّ

ذتًَُواخَ اًيواسل وا٢كض  . ث ا٢كخجِسّ

َ س ية 34وِين ُؤالء اأٔلمئة ُو ماٛك جن ٔبوس جن ماٛك اأٔلظححي، اٙكي وٗك س ية  ُؼ، وثُُويِفّ

بٔ (613  ُؼ، وؿاص يف ا٢كسًية ا٢كيوزت، واص ُتص جىذاتَ ) ا٢كَُوظَّ

بٔ  ُؼم تَ، فِلا ُرِنَص تَ اإلمام ماٛك، وَؾُؼم تَ، وٕارا ُرهص اإلمام ماٛك ُرهص تَ ا٢كوظبٔ وؾَ ] وٕارا ُرهص ا٢كوظَّ

ل نخاة ؤبصٍِص يف حصثُدَ وحصهَحَ، ويف احُتاذٍ وهلِل،  ، وكس ٍىون ا٢كوظبٔ ٔبوَّ مذالسمان اكًَشء وػِِلّ

و ٔبؾؼم مصحؽ يف ؾَصٍ ؤبكسمَ، و٠ك ًُـنَت جىذاة من نخة اْكسًر واًـ١ك  ويف حسًثَ وفلَِ، ُو

ًِف احمتؽ ؿَّل ثلسٍٍص م حسًثَ اؾخياء اًياش ِب٢كوظبٔ، فٕان ا٢كواِفق وا٥كا ، وثفضَِل وزواًخَ، وثلسُّ

ا من اؾخِن ِبً م ؿَّل زخاَل وحسًثَ واًخعيَف يف رٛك فـسذ نثري من ا٢كاًىِني،  وثعحَحَ، فبٔمَّ

 وكريضم من ٔبَصاة اْكسًر.

َِب، اٙكي ُوِٗكَ يف قزت تفَسعني س ية  وًِر ُؤالء اأٔلمئة ُو محمس جن ٕاذٌزس اًضافـي اًِامشي ا٢كعَّ

622 َ  .ُؼ، وكس وضؽ مشُحَ اّكسًس فَيا023 يف مَص س ية ُؼ، وثُُويِفّ

ٔبما زاتؽ ُؤالء اأٔلمئة فِو بمٔحس جن محمس جن حٌحي جن ُالل اًضُداين، اٙكي ُوِٗكَ يف تلساذ س ية 

َ فَيا س ية 613  .ُؼ036ُؼ، وثُُويِفّ

ِسل ؾيَ ٕاَل اًلِاش حِت  ـْ َ سُّ اأَلثَُص ٔبساش احُتاذ اإلمام ٔبمحس زمحَ ٝك، وال ً ـَ ُ ٌسدٌفس اًيعوض، ًو

ا، ًوِشا ٍُصوى ؾيَ يف  ـً ح تُْنلا ٔبو ٔبكصَّ اًصٔبًني م ُث احُتاذ اًعحاتة، وٕارا اكن ٌَعحاتة زٔبايِن زحَّ

اة اًوزاق: ما زٔبًت مثي بمٔحس جن حٌحي.  ا٢كسبٌٔك زواًخان، وحِيًا زالج زواايث، كال ؾحس اًُو

ئي س ِخنّي زيا  فلاًوا َل: ؤبيُّ ِشء ِبن ٛك من فضِل؟ كال: زخي س ُ ٔبًف مسبٌٔك، فبٔخاة فَيا: حسَّ

زيا ؤبذَبان ٔبهَ اكن ًَُلي ِبأٔلثص من كري فلَ، تي  ؤبذَبان". ًوُس مـِن ٔبن ٍىون حواتَ ٌَمسبٌٔك حبسَّ

ِس اًيؼص ومشوَل ما  ـْ ُ اكن ذكِلًا مبا ًُْفيِت، ؿَميًا مبا ًَبُِذُش ٔبو ما ًََسُغ، حِت ٕاهَ زمبا ٔبخاة ٕاخاتة فَيا من ت

 .ذمن ُصَِِص ِبالحُتاذ ال ًعي ٕاًََ نثري

ياك كاؿست ًَُعحَّق ؿََيا اًفلَ اْكيحِل، ادذَصُا اجن حميَة يف كوَل: "ثوكِف يف اًـحاذاث، وؾفو  ُو

ي ُشا اًلول اجن اًلمي تلوَل: اأٔلظي يف اًـحاذاث اًُحعالن، حِت ًلوم ذًَي  يف ا٢كـامالث". وكس فعَّ
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ة حِت ًلوم ذًَي ؿَّل اًحعالن واًخحصمي، واًفصق ؿَّل اأٔلمص، واأٔلظي يف اًـلوذ وا٢كـامالث اًعحَّ 

يَِة زسِل، فٕان اًـحاذت حلَُّ ؿَّل ؾحاذٍ، وحلَُّ  َحس ٕاال مبا ُشؿَ ؿَّل َبًْس ِ ـْ ُ تُْنلا ٔبن ٝك ؾز وخي ال ً

ِشا  َمِا؛ ًو ِصّ ا اًـلوذ واًَّشوظ وا٢كـامالث فِيي ؾفو حِت حُيَ اٙكي ٔبحلََّ ُو، وزيض تَ وُشؿَ، ؤبمَّ

ة ٕاًََ مبا ٠ك ٌَّشؿَ. هـى ٝك ؿَّل  ْمَ، واًخلصُّ ِصّ و حتصمي ما ٠ك حُيَ ا٢كَّشنني خماًفة ُشٍن اأٔلظَني: ُو

الِن ٔبنْث مضاك اًـعوز واأٔلدم. شا اأٔلظي ًُـعي اًفلَ اْكيحِل ظفة اْكصنة وا٢كصوهة، اٌََّخني حَتِ  ُو

 

 ؾَص ا٣كُتسٍن

ىشا اكن ؾَص اأٔلمئة اأٔلزتـة اٙكٍن ثعوز اًفلَ ؿَّل ٔبًسَيم،  واهخلي ٕاَل مصحٍك ؿاًَة، اأٔلمص اٙكي ُو

 ثفذَّحت فَِ ؿني اًفلَ تـس رٛك، ونُْث اًخالمِش، نلا نُْث اٗكازسون، تي اأٔلمئة ٔبًًضا.

 ا٢كشاُة اًامثهَة

ـَت، وُذِزَسْت من اًخالمِش  هَت وَُجِ ُشا وكس اَنّسث موخة اًخازخي ؾن مثاهَة مشاُة مـصوفة ُذِوّ

ٜك ا٢كشاُة، وتـضِا َنُْثَ ؿسذ مـخيلَِ، ومبلسازضم اكن اٗكزش يف اأٔلماهن اًيت اهدَّشث فَيا ث

ذث ٔبمانيَ، وحِامث حيَّ ثبٔثص تـاذاث اإلكَمي وُؾْصِفَ، ورٛك يف كري ما زَخََت  واًفحط، وتـضِم ثـسَّ

ِبًيِطّ نلا حصى يف ا٢كشُة اْكيفي، يف ادذالف اًـاذاث تني فلَ ٔبزط اًصوم، وما وزاء اٍْنص، 

ََّت واًـصاكِني، والا دذالف فَِ ادذالُف ٔبؾصاٍف ال ادذالف فلَ. وثٜك ا٢كشاُة اًامثهَة اًيت ُُسِ

شٍ نلا  يف اًخازخي عم: ا٢كشُة اْكيفي، وا٢كشُة ا٢كاًًك، وا٢كشُة اًضافـي، وا٢كشُة اْكيحِل، ُو

ُ اًفلِاء ) مشاُة اأٔلمعاز (، ٔبي ٔبَّنا اًيت اهدَّشث يف اأٔلمعاز اإلسالمِة، وال َيَو م َِبّ ـَ ُ َص ً

 .مْنا، وكس َيَو من تـضِا، وال َيَو من ُكِا

ياك مشاُة ٔبزتـة ٔبدصى عم :   ُو

و ٔبكصة مشاُة ٔبُي اًحُت 600مشُة اإلمام ًسس جن ؿِل ٍسن اًـاتسٍن ا٢كُخََوَّفَّ س ية  -6 ُؼ، ُو

ا مبٔزوًزا ؾن  خني فَِ يف دصاسان اكهوا ٕارا ٠ك َيسوا هعًّ اإلمام ٕاَل مشاُة اأٔلمئة اأٔلزتـة، تي ٕان ا٥كِصّ

و مٌدَّش يف اٍمين ودصاسان  .ًسس، ٔبذشوا ِبحُتاذ ٔبيب حٌَفة زيض ٝك ؾْنلا، ُو

َ ٔبتو ؾحس ٝك  -0 ا٢كشُة اًثاين مشُة اإلمام ٔبيب ؾحس ٝك حـفص اًعاذق جن محمس اًحاكص، وكس ثُُويِفّ

ا ٔبؿ١ك ُؼ ، وكس ٔبذش ؾيَ اإلمام ٔبتو حٌَفة وزوى ؾيَ ٔبحاذًر، وكال فَِ: ما زٔبًت ٔبحسً 632س ية 

و مٌدَّش يف ص َـة اًـصاق وٕاٍصان، وتـغ ٕاهسوهُس َا  ِبدذالف اًياش من حـفص جن محمس. ُو

 .وِبهس خان واًِيس
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ا٢كشُة اًثاًر مشُة ذاوذ اأٔلظفِاين اًؼاُصي، اٙكي اكن ثَمًَشا ٌَضافـي زىض ٝك ؾيَ،  -4

لا،  و اٙكي كَََصَ الاس خًداظ اًفلِيي ؿَّل اًيعوض، ؤبكامَ ؿَّل اًلصبٓن وؿَّل اًس ية ذون كرُي ُو

م ِبًيِطّ ٔبصسَّ من ذاوذ، ؤبًَّف يف ذ يف اٍمتسُّ ن ا٢كشُة من تـسٍ اجن حزم، وصسَّ رٛك  وكس ذوَّ

سٍن يف اأٔلهسًس، فِو  َمُي تَ تـس ؾَص ا٢كوِحّ ـْ َ ١َكُ َمن ً ـْ ُ (، وٕاهَ وٕان اكن ا٢كشُة ال ً نخاتَ )ا٢كَُحَّلَّ

يَ، نلا َسَّاٍ ُو و ذًوان من ذواًو  .خامؽ ٌَفلَ اإلسالسم، ُو

و مشُة ًلوم ؿَّل  -3 ًَُْسة ٕاَل ؾحس ٝك جن ٕاِبط، ُو ا٢كشُة اًصاتؽ ُو مشُة اإلِبضَة، ًو

ًِف مشُة اًس ية ٕاال يف اًفصوغ، واًخازخي  ٔبحاذًر زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك وال َيا

اإلسالسم ًشهص ٔبن ؾحس ٝك جن ٕاِبط اكن من آكوازح ا٢كـزتٌك، اٙكٍن ال ٍَُىِفّصون ا٢كسَمني ٢كا 

 .ٍزمعوهَ من ٔبدعاهئم، تي ٕاَّنم ًلوًون: ٕاَّنم ُنفَّاز هـمة

مصحٍك خسًست متخسُّ من مٌخعف اًلصن اًصاتؽ ٕاَل ؾَص اٍْنضة  ُث اهخلي اًفلَ تـس ؾَص اأٔلمئة ٕاَل

و ؾَص اًخلََس وأكوذ  .اًفلَِة اْكسًثة، ُو

م  فلس ٔبحاظت ِبًفلَ اإلسالسم يف تـغ ٔبذواٍز اًخازَيَة ؾوامي س َاس َة واحامتؾَة وؿَمَة، ثضرَّ

ا فلَ اًـحاذاث وا٢كـامالث ؿَّل حساة فلَ اًس َاسة والاكذعاذ واًـَ  َة، نلا ؿَّل ٕاثُص ًو الكاث اٗكُّ

ث تفـي ثٜك اًـوامي حصهَحة ا٢كيؼومة اًفلَِة، فبٔظحح اًخلََس كاؿست، والاحُتاذ اس خثٌاء، اأٔلمص  ثلريَّ

 .اٙكي حصك بًِٓزا سَحََّة ؿَّل اًـلي اًفلِيي ؿَّل مسـخوى ا٢كْنج واإلهخاح

٣كُتسٍن يف الاس خًداظ ٔبما ا٢كْنج فلس اسدُدِسًت تيعوض اًَّشًـة ) اًىذاة واًس ية( هعوض اأٔلمئة ا

ذت ٔبنْث من ؾياٍُتم تلواؿس ثٌؼًزَِا ؿَّل  والاس خسالل اًفلَِني، نلا اؾخِن اًفلِاء تخلٍصص اأٔلحاكم ا٣كصَّ

 .اًواكؽ، فضمصث ٕاَل حٍسّ ما ظٍك اًفلَ ِبْكَات اًـامَّة

 -ة اأٔلعِّ يف اًلاً-ٔبما ؿَّل مس خوى اإلهخاح، فلس اص خلي اًـلي اًفلِيي تـس ثوكُّف حصنة الاحُتاذ 

ِٕبهخاح ثـَميي ًخـامي مؽ ا٢كخون، وال ًَخفت ٕاَل كضااي اأٔلمة، وحاخاث ٔبتياهئا، ومذعَحاث وحوذُا 

 .اْكضازي

 اجن حميَة .. ظاحة مسزسة اًخجسًس

ِ اًفىصي، فكٌّ َل ٕامام ًددـَ يف اًفلَ ويف اًـلِست،  َّسمت اٗكزاساث يف ؾِس اجن حميَة ِبًخحزيُّ فلس اج

ة ا٢كشُِب فَِ سواء ٔباكن يف اًفلَ ٔبو وكس اتخسٔب رٛك  ِبٓكالف تني ا٢كشاُة يف اًلصن اًصاتؽ، واًخـعَّ

اًن يف اًىذة، وٕاهم ًخجس  يف الاؾخلاذ، وثواززت اأٔلحِال رٛك اًخحزيُّ اًفىصي، فاهخلي ٕاٍَيا مسوَّ
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اًيؼص تـغ اًىذة اًضزام فذلصٔب ٔبحسُا فذجسٍ ُكَ كامئًا ؿَّل ُشخ آكالفاث اًلسمية، وتَان ٔبوخَ 

ة ًصٔبي مْنا، وكس زسى رٛك ٕاَل ا٢كـا ٍن الجن حميَة، فاكن رٛك حميَّ آكالف  َِفة، واًخـعُّ ا٥كخ

و ًددؽ اٗكًَي ٔبَّنَّ ٍىون، وٕارا اكهت اًلصون اًثالزة  تٌَُ وتُْنم، ضم ًددـون اًصخال ؿَّل ٔبسلاهئم، ُو

ت اًـ١ك، ال جىْثت اًفىص، فلس اًساذش واًساتؽ واًثامن كس امذاسث يف اًـ١ك ثَشء، فلس امذاسث جىْث 

ا، وحتعََِا اكن تلسز ؾؼمي، ًوىنَّ اًخفىري يف وسن اأٔلذٌك ِب٢كلاًُس  اكهت ا٢كـَوماث نثريت خسًّ

اًسَمية من كري حتزيُّ اكن كََاًل، و٠ك ٍىن مذياس ًحا مؽ اًْثوت اًيت اكهت موحوذت يف رٛك اًـَص، 

ل هحريت يف ةزخي اًفلَ  وكس اس خفاذ اجن حميَة من ُشٍ ا٢كاذت اًـَمَة ٕان اجن حميَة ًُـخََب هلعة حتوُّ

، واأٔلذش ِبًلوِيّ من بٓزاء اًفلِاء  اإلسالسم، حِر اؾمتس يف ادذَازاثَ اًفلَِة ؿَّل اًيؼص يف اأٔلذٌكَّ

 ٍ.اًساتلني، واس خرصح ٔبحاكًما ٌَلضااي اّكسًست يف ؾَص 

ذ اًحازست ٔبن ًـمَّ ؿَمَ وهفـَ ٔبَُي ؾَصٍ، فٕانَّ الجن حميَة كََعة اًس حق  وٕارا اكن من ؿالماث ا٣كِسّ

، وِبس خلصاء زسًؽ أٔلجصس َمن  هت يف حِاثَ مسزسة نَبى، واَتاٍ ؿَمي ومعِل ممتزِيّ يف رٛك، ٕار حىوَّ

حوا من ُشٍ ا٢كسزسة هُْسِزك ؾؼمُتا وماكىُتا يف اًفىص اإلسالسم؛ فاجن اًلمِيّ ا٢كُخََوَّفَّ س ية  ختصَّ

از ا٢كُخََوَّفَّ ُؼ، واًَبَّ 133ُؼ، واجن ؾحس اًِاذي ا٢كُخََوَّفَّ س ية 113 س ية ُؼ، واجن نثري ا٢كُخََوَّفَّ 130

ح يف ُشٍ ا٢كسزسة اًـؼمية، وما ساًت نخة اجن حميَة ونخة 133س ية  ُؼ وكريضم نثري، ختصَّ

ِّا  َِ َِفيء ٕاَل ػ س خًري ثالمشثَ حَِّة ؿَّل مِصّ اٗكُوز، وثخاتُؽ اأٔلايم ٍَْْنَُي مْنا اًـَلاء، ًو ا٢كِخسون، ٌو

ِّا وس ياُا اْكائصون َِ  .تؼ

 

 اإلمام اًضواكين

ـَسُّ اإلمام اًضواكين ) ُ ُؼ( نشٛك من ٔبجصس َمن اخنصظ يف اًواكؽ اًس َايس 6022 -6614نلا ً

َق فؼي ذزسَ، ؤبمثص رٛك ُكَ احُتاًذا  مَّ ـَ لَِسي، وثَ ـَ والاحامتؾي، نلا ؿاٍن ؾن نَثٍَة اًواكؽ اًثلايف واً

ًولس خَحت رسعَة اًضواكين اًىثري من اًحاحثني، اٙكٍن  .ايًّ ػِص خًََّا يف نخحَ ا٥كخَفةفلًَِّا ثص

ف ؿَّل زظَسٍ اًـَمي، ومسى َتاوسٍ ٌَميؼومة ا٢كـصفَِّة واًفلََِّة اًيت اكهت ساقست يف  حاًووا اًخـصُّ

ي يف ُشٍ اٗكزاساث َيُسُا متحوزث يف جماالث ؿسًست من ِفْىِصٍ،  ًىن خاهة اًفلَ ؾَصٍ، وا٢كخبِٔمّ

 واأٔلظول ٠ك ًَََْق الاُامتم اًالسم من ِكدَِي اًحاحثني.

 اًخجسًس واإلظالخ يف اًـَص اْكسًر

صت من اأٔلموز اّكامست اًيت ًعـة ؿَّل نثري من اًياش فََِْمَ،  ُشا وكس ِبث اًفلَ يف ؾعوزٍ ا٢كخبِٔدّ

ًخجسًس واإلظالخ يف ك ًىن مؽ كسوم اًلصن اًـَّشٍن ا٢كَالذي، تسٔبث ظَحاث نثريت ثياذي ِب

ا٣كاالث، واكن ؿ١ك اًفلَ من اًـَوم اًيت ْكلِا أكوذ واٖكول؛ ثسخة ؿسم ا٢كياذات ِبالحُتاذ، 
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واًوكوف ؾيس مساقي فلَِة كسمية ال ثخوافق مؽ اًـَص اْكسًر، فلام نثري من اًـَلاء تخجسًس اًفلَ، 

ذُا وحـِل مساًٍصا ٌَـَص ذون دصوح ؾن اًضواتط اًَّشؾَة، وا ة اًيت حسَّ ًلواؿس اأٔلظوًَة اًـامَّ

 اًضازغ اًىصمي.

َ : ٔبسلاء ُشا اًـ١ك ًلال ؾيَ اًفلَ ، وؿ١ك اأٔلحاكم ، وؿ١ك اًفصوغ ، واًلاهون وعم جسمَة اَس – 1

 . مـا ت يف تـغ اأٔلكعاز

ٍ : ٌس متس ُشا اًـ١ك ٔبظوَل ؤبحاكمَ من معاذز مذفق ؿََيا وعم : اًىذاة واًس ية اس متساذ -2

 .حلاغ واًلِاش . وَيخَفون فامي ؿسا رٛك من ٔبظول فَك مشُة ٔبظوَل وكواؿسٍواالٕ 

اًوحوة اًـَين، ٌَلسز اٙكي ثخوكف ؿَََ َصة اًـحاذاث وا٢كـامالث، واًىفايئ ٢كا ساذ حْكَ :  -3

 .ؿَّل رٛك حِت حيَط مبـؼم اأٔلحاكم. واًيسة فامي ؿسا رٛك

ىون مساقِل   -62  ثلس مي ا٢كساقي يف ا٢كشاُة اأٔلزتـة اكألىٓت :: مساقي اًفلَ ال حَص ًِا ٍو

 ًيلسم اًفلَ ٕاَل ٔبزتـة ٔبكسام :

 .اًـحاذاث، ا٢كـامالث، اّكياايث واٗكايث، اًلضاء واٗكؿاوى واًحٌُاث

ٔبوَل اًعِازت، وتسئ ِبا أٔلَّنا ثخلسم اًعالت وُشظ من ُشوظِا، ورٛك ٔبن اإلوسان  زتؽ اًـحاذاث: 

ٔبزاكن اإلسالم اٖكسة، فٕارا ٔبكص ِبًضِاذثني، فالتس من ٔبذاء  ٕارا تَف سن اًخكَف، ظًوة تبٔذاء

اًعالت واًزاكت واًعوم واْكج ُث ٕارا كام تشٛك اكماًل وحدت ؿَََ اٗكؾوت ٕاَل ٝك ٕاما ِبٌَسـان بٔو 

ِبًس يان فضؼصغ اّكِاذ يف سخِي ٝك ؤبْكق ِبًـحاذاث وٕارا ٔبذى ُـشا ُكَ احذاح ٕاَل مبٔك ومَّشة 

ٌَخـاون  –فصاذى وحلاؿاث  -تس من اْكاٌك الاحامتؾَة وعم الادذالظ ِبًياش ومَخس ومسىن وال 

ا جفاء زتؽ ا٢كـامالث. ُث ٕاهَ ٕارا ٔبك  – وثحاذل ا٢كيافؽ من اًحَؽ واًَّشاء واًِحة واإلخازت واًـاًزة وَنُو

ا  ا ومُص ا وُشُا حَُو ضازنَ اْكَات ذرُي وُشة ًوخس وسىن ... فالتس َل من ٔبهُس ًؤوسَ ٌو

ت اأٔلىىحة وحِر ٕاَّنا كس ال ثسوم، تي كس ًعصبٔ ؿََيا تـغ اأٔلص َاء ا٢كوحدة ٌَفصاق ُشغ فَّشؾ

ومن ظحَـة اًخَّش ٕاهَ ٕارا ص حؽ وىىح ٔبُش وتعص فؼ١ك واؾخسى جفاء زتؽ  .اًعالق واٌَـان واًـسذ

وحِر ٕان ُشٍ اأٔلص َاء ُكِا كس ثؤول ٕاَل آكعام وا٢كياسؿاث تني اأٔلفصاذ  .اّكياايث واٗكايث

وأكاؿاث وال تس ٌَياش من حاكم حيْكون تُْنم ؿَّل وفق اًَّشًـة ًوئال ثحلى ُشٍ اًخَّشًة فوىض 

 .خاء زتؽ اًلضاء واٗكؿاوى واًحٌُاث
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ُشا اًخلس مي اظعَح ؿَََ فلِاء ا٢كخبٔدٍصن ٔبما ا٢كخوسعون وا٢كخلسمون فٕاَّنم ًلسمون تـضِا ؿَّل 

ًِا وَتس اًحَوغ يف بٓدص تـضِا وا٢كِم ُيا ُو تـغ فذجس اّكِاذ يف بٓدص نخْبم وَتس اأٔلفصاذ يف ٔبو 

 . مـصفة اهلسام اًفلَ من حِر ُو

 من ٔبضم ا٢كعيفاث َّف ؿ١ك اًفلَ :

 ٔبوال : ا٢كعيفاث َّف اأٔلظول واًفصوغ وا٢كساقي اًفلَِة ؿَّل ا٢كشُة اْكيفي :

 َاجن  حاص َة اجن ؿاتسٍن، موسوؿة فلَِة صامٍك يف اًفلَ اْكيفي، ثعصق فَِ مؤًف

ٕاَل ُشخ ا٢كفصذاث ًلواي، وخاء ِبأٔلذٌك اًَّشؾَة من األآيث واأٔلحاذًر وفعي بٓزاء  ؿاتسٍن

بئت يف تـغ اأٔلحِان ٔبَصاة ا٢كشُة ؤبكواهلم، وا٢كـمتس يف ا٢كشُة واًؼاُص فَِ، نلا ٔبهَ ً

ؿَّل بٓزاء ا٢كشاُة اًحاكِة. وثـخَب حاص َة اجن ؿاتسٍن من ٔبفضي ما نخحَ ا٢كخبٔدصون يف 

 فصوغ اْكيفِة.

 ا٢كؤًف: ٍسن اٗكٍن جن ٕاجصاُمي جن جنمي، ا٢كـصوف ِبجن جنمي  - اًححص اًصاقق ُشخ نزن اٗككاقق

 (.ُؼ 312 ا٢كَصي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو جىص جن مسـوذ جن ٔبمحس اًاكساين ؿالء اٗكٍن  - تساقؽ اًعياقؽ يف حصثُة اًَّشاقؽ

 (.ُؼ 221)ا٢كخوَّف:

 134 ؤًف: خفص اٗكٍن ؾامثن جن ؿِل اًًزَـي )ا٢كخوَّف:ا٢ك - ثحُني اْكلاقق ُشخ نزن اٗككاقق 

 (.ُؼ

 ا٢كؤًف: محمس جن ٔبمحس جن ٔبيب ٔبمحس، ٔبتو جىص ؿالء اٗكٍن اًسمصكٌسي )ا٢كخوَّف:  - حتفة اًفلِاء

 (.ُؼ 232 َنو

  كصت ؾَون الادِاز َََ  -حاص َة زذ ا٤كخاز ؿَّل اٗكز ا٥كخاز )حاص َة اجن ؿاتسٍن(، ًو

ؿالء اٗكٍن محمس جن محمس  -(. ؼُ 6020 ا٢كؤًف: اجن ؿاتسٍن، محمس بٔمني جن معص )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 6421 ٔبمني ا٢كـصوف ِبجن ؿاتسٍن )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 121 ا٢كؤًف: محمس جن محمس اًحاجصيت )ا٢كخوَّف: - اًـياًة ُشخ اًِساًة 

 ا٢كؤًف: نلال اٗكٍن محمس جن ؾحس اًواحس اًس َوايس ا٢كـصوف ِبجن اهللام  - فذح اًلسٍص

 (.ُؼ 216 )ا٢كخوَّف:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/970_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/587_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/743_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/743_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/540_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1252_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1306_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/786_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/861_%D9%87%D9%80
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 ليميي اٗكمضلي ا٢كَساين اْكيفي ا٢كؤًف: ؾحس اًلين اً  - اٌَحاة يف ُشخ اًىذاة

 (.ُؼ 6032 )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 324 ا٢كؤًف: محمس جن ٔبمحس جن ٔبيب سِي مشس اأٔلمئة اًّسديس )ا٢كخوَّف: - ا٢كخسوظ 

 ان اٗكٍن ؿِل جن ٔبيب جىص جن ؾحس  - منت تساًة ا٢كحخسي يف فلَ اإلمام ٔبيب حٌَفة ا٢كؤًف: جُص

 (.ُؼ 234 اّكََي اًفصكاين ا٢كصقَياين )ا٢كخوَّف:

 

 ِهَا : ا٢كعيفاث َّف اأٔلظول واًفصوغ وا٢كساقي اًفلَِة ؿَّل ا٢كشُة ا٢كاًًك :

 ،ا٢كاًًك، ٔبوذغ ا٢كؤًف فَيا َجَؽ مشاُة ماٛك اًفلِيي يف  أٔليب ًسس اًلريواين اًصساٌك اًفلَِة

صاقغ واًسَن واأٔلذة اًيت حيخاْجا ا٢كس١ك يف ٔبموز اٗكهَا واألٓدصت. وزثحة ؿَّل ٔبتواة اًف

ي، ؤبزاذ مٌَ  اًفلَ ا٢كاًًك ٕاال ٔبهَ اؾمتس الادذعاز اًضسًس، والاتخـاذ ؾن اإلسِاة واًخعًو

 ٔبن ٍىون مصحـًا خامـًا ًك ما حيخاخَ ا٢كس١ك يف ٔبموز اًـحاذاث

 (.ُؼ 140 ن صِاة اٗكٍن اًحلساذي )ا٢كخوَّف:ا٢كؤًف: ؾحس اًصمح - ٕازصاذ اًساٛك 

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًوًَس محمس جن ٔبمحس جن محمس جن ٔبمحس جن زصس  - تساًة ا٣كُتس وَّناًة ا٢كلذعس

 (.ُؼ 232 اًلصظِب اًضِري ِبجن زصس اْكفِس )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًوًَس محمس جن ٔبمحس جن زصس  - اًحَان واًخحعَي واًَّشخ واًخوحَِ واًخـََي

 (.ُؼ 322 اًلصظِب )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو ؾحس ٝك محمس جن ًوسف اًـحسزي اًضِري  - اح واإلُكَي ٥كخَص ذََياًخ

 (.ُؼ 231ِب٢كواق )ا٢كخوَّف:

 )ا٢كؤًف: ٔبتو سـَس ذَف جن  - ِتشًة مساقي ا٢كسوهة )ا٢كسمى اٍُتشًة يف ادذعاز ا٢كسوهة

 (.ُؼ 410 بئب اًلاْس اًلريواين اًَبارؾي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ظاُك ؾحس اًسمَؽ  - اٍمثص اٗكاَّن يف ثلًصة ا٢كـاين ُشخ زساٌك اجن ٔبمح ًسس اًلريواين

صي )ا٢كخوَّف:  (.ُؼ 6442 اأٔلُس

 ا٢كؤًف: حلال اٗكٍن ٔبتو معصو ؾامثن جن معص اجن ٔبيب جىص ا٢كضِوز ِبجن  - خامؽ اأٔلرماث

 (.ُؼ 131 اْكاحة اًىصذي ا٢كاًًك )ا٢كخوَّف:
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 ا٢كؤًف: ٔبمحس جن حُْصيك جن ٔبمحس ا٢كًضََِل ا٢كاًًك - الظة اّكواُص اًزهَة يف فلَ ا٢كاًىِةذ

 (.ُؼ 313)ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: محمس اًـصمح اًلصوى آكالظة اًفلَِة ؿَّل مشُة اًساذت ا٢كاًىِة 

  421 ا٢كؤًف: اجن ٔبيب ًسس اًلريواين، ؾحس ٝك جن ؾحس اًصمحن )ا٢كخوَّف: - اًلريواينزساٌك 

 (.ُؼ

 ا٢كؤًف: محمس جن كاْس اأٔلهعازي، ٔبتو ؾحس ٝك، اًصظاغ  - ُشخ حسوذ اجن ؾصفة

 (.ُؼ 233 )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 6626 ا٢كؤًف: محمس جن ؾحس ٝك آكصِش )ا٢كخوَّف: - ُشخ خمخَص ذََي ٌَرصِش 

 ٔبتو اًَباكث ٔبمحس جن محمس اًـسوي، اًضِري ِبٗكزذٍص ا٢كًؤف:  - اًَّشخ اًىدري

 (.ُؼ 6026 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: ٔبمحس جن قيمي جن سا٠ك اًيفصاوي  - اًفوانَ اٗكواين ؿَّل زساٌك اجن ٔبيب ًسس اًلريواين

 (.ُؼ 6601 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو معص ًوسف جن ؾحس ٝك جن ؾحس اًَب اًلصظِب  - اًاكيف يف فلَ ٔبُي ا٢كسًية

 (.ُؼ 314 )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 421 ا٢كؤًف: اجن بئب ًسس اًلريواين، ؾحس ٝك جن ؾحس اًصمحن )ا٢كخوَّف: - ٌكمنت اًصسا 

 ة يف مشُة اإلمام ماٛك ا٢كؤًف: ؾحس اًحازي جن ٔبمحس جن ؾحس اًلين جن  - منت اًـضلاًو

صي ا٢كاًًك ؾخَق جن اًض َخ سـَس جن اًض   َخ حسن، ٔبتو اًيجا اًـضلاوي اًلاُصي اأٔلُس

 (.ُؼ 6222 )ا٢كخوَّف: حوايل

 613 ا٢كؤًف: ماٛك جن ٔبوس جن ماٛك جن ؿامص اأٔلظححي ا٢كسين )ا٢كخوَّف: - ا٢كسوهة اًىَبى 

 (.ُؼ

 (.ُؼ 111 ا٢كؤًف: ذََي جن ٕاحساق اّكيسي )ا٢كخوَّف: - خمخَص ذََي 

 ؤًف: ٔبتو ًسس ؾحس ا٢ك - خمخَص ؾحس اًصمحن اأٔلدضي يف اًـحاذاث ؿَّل مشُة اإلمام ماٛك

 (.ُؼ 324 اًصمحن جن محمس اًعلري اأٔلدضي )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 6033 ا٢كؤًف: محمس جن ٔبمحس ؿَُش )ا٢كخوَّف: - مٌح اّكََي ُشخ خمخَص ذََي 
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 ا٢كؤًف: مشس اٗكٍن ٔبتو ؾحس ٝك محمس جن محمس جن  - مواُة اّكََي ًَّشخ خمخَص آكََي

ؾَين )ا٢كخوَّف:  (.ُؼ 323 ؾحس اًصمحن اًعصاتَيس ا٢كلصيب، ا٢كـصوف ِبْكعاة اًصُّ

 

 ًِثا : ا٢كعيفاث َّف اأٔلظول واًفصوغ وا٢كساقي اًفلَِة ؿَّل ا٢كشُة اًضافـي :

 ُو موسوؿة خضمة مشَت اًفصوغ واأٔلظول واٌَلة  ٤كمس جن ٕاذٌزس اًضافـي ،نخاة اأٔلم

َُ حوى تنَْيَ ذفذََ ؿسذًا ُاقاًل من اأٔلحاذًر واألِٓز وفلَ اًسَف واًخفسري  َّ واْكسًر، مََكَ ٕاه

 اًعاُك.

 ا٢كؤًف: سهصاي جن محمس جن ٔبمحس جن سهصاي  - ٔبس ِن ا٢كعاًة يف ُشخ زوط اًعاًة

 (.ُؼ 301 اأٔلهعازي، ٍسن اٗكٍن ٔبتو حيىي اًسًًِك )ا٢كخوَّف:

 311 ا٢كؤًف: محمس جن ٔبمحس آكعَة اًَّشتُين )ا٢كخوَّف: - اإلكٌاغ يف حي ٔبًفاع ٔبمح دساغ 

 (.ُؼ

 ٔبتو ؾحس ٝك محمس جن ٕاذٌزس اًلصِش ا٢كعَِب، اًضافـي ا٢كًك،  ا٢كًؤف: - اأٔلم

 (.ُؼ 023 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: صِاة اٗكٍن بمٔحس جن محمس، اجن جحص اًَِمتي  - حتفة ا٤كخاح ثَّشخ ا٢كْناح

 (.ُؼ 313 )ا٢كخوَّف:

 111 ا٢كًؤف: ٔبتو سهصاي حميي اٗكٍن حيىي جن ُشف اًيووي )ا٢كخوَّف: - ا٣كموغ ُشخ ا٢كِشة 

 (.ُؼ

  ا٢كًؤف: سَامين  - سمى اإلكٌاغ يف حي ٔبًفاع ٔبمح دساغحاص َة اًحجريسم ؿَّل آكعَة ا٢ك

 (.ُؼ 6006 جن محمس اًحجريسم )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 133 ا٢كؤًف: محمس جن ِباذز جن ؾحس ٝك اًززوَش اًضافـي )ا٢كخوَّف: - ددااي اًزوااي 

 ا٢كؤًف: ٔبتو اْكسن ؿِل جن محمس جن محمس جن حدَة اًحَصي  - اْكاوي يف فلَ اًضافـي

 (.ُؼ 322 اًحلساذي، اًضِري ِب٢كاوزذي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو ؾحس ٝك محمس جن ٕاذٌزس اًلصِش ا٢كعَِب، اًضافـي ا٢كًك،  - اًصساٌك

 (.ُؼ 023 )ا٢كخوَّف:
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 ا٢كؤًف: ٔبتو سهصاي حميي اٗكٍن حيىي جن ُشف اًيووي  - زوضة اًعاًحني ومعست ا٢كفذني

 (.ُؼ 111 ا٢كخوَّف:)

 ا٢كؤًف: ؾحس ٝك جن اًض َخ حسن اْكسن اًىوصمي  - ساذ ا٤كخاح ثَّشخ ا٢كْناح

 (.ُؼ 6322 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبمحس جن ًؤًؤ جن ؾحس ٝك اًصوسم، ٔبتو اًـحاش،  - معست اًساٛك وؿست اًياسم

 (.ُؼ 113 صِاة اٗكٍن اجن اًيَِّلِة اًضافـي )ا٢كخوَّف:

 بمٔحس اأٔلظفِاين ٔبتو دساغ ٔبمحس جن اْكسني جن - اًلاًة واًخلًصة منت ٔبيب دساغ 

 )ا٢كؤًف: ؾحس اًىصمي جن محمس اًصافـي اًلزوًين  - فذح اًـٍزز ثَّشخ اًوخزي )اًَّشخ اًىدري

 (.ُؼ 104 )ا٢كخوَّف:

 اة ثَّشخ مْنج اًعالة ٔبمحس جن سهصاي اأٔلهعازي،  ا٢كًؤف: سهصاي جن محمس جن - فذح اًُو

 (.ُؼ 301 ٍسن اٗكٍن ٔبتو حيىي اًسًًِك )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: معص جصاكث جن  - فِغ اإلَل ا٢كاٛك يف حي ٔبًفاع معست اًساٛك وؿست اًياسم

 ٔبمحس جن اًيلِة صِاة اٗكٍن ٔبتو اًـحاش -ًك اًس َس محمس جصاكث اًضاسم اًحلاؾي ا٢ك

 ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو جىص جن محمس اْكسُين  - نفاًة اأٔلدِاز يف حي كاًة الادذعاز

 (.ُؼ 203 اْكعين اٗكمضلي اًضافـي )ا٢كخوَّف:

  ا٢كؤًف: محمس جن ٔبمحس آكعَة اًَّشتُين  - فة ٔبًفاع ا٢كْناحملين ا٤كخاح ٕاَل مـص

 (.ُؼ 311 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: مشس اٗكٍن محمس جن ٔبيب اًـحاش ٔبمحس جن محزت  - َّناًة ا٤كخاح ٕاَل ُشخ ا٢كْناح

 (.ُؼ 6223 :صِاة اٗكٍن اًصمِل )ا٢كخوَّف

 زاتـا : ا٢كعيفاث َّف اأٔلظول واًفصوغ وا٢كساقي اًفلَِة ؿَّل ا٢كشُة اْكيحِل :

 و من ٔبضم ا٢كصاحؽ اًفلَِة ٌَمشُة اْكيؼحِل ٕان ٠ك ٍىؼن ٔبطمِؼا ؿؼَّل اإلظؼالق  ا٢كلين نخاة ُو

وا٢كلين ًُس نخاة مشٍُة فلط، وٕامنؼا ُؼو موسؼوؿة خامـؼة يف اًفلؼَ ا٢كلؼازن. حضؼس فِؼَ 

 اًَّشؾَة من اًىذاة واًس ية، وحتصى مساٍصت بٓزاء اإلمام ٔبمحس جن حٌحؼي فؼامي ظاحدَ اأٔلذٌك

 رُة ٕاًََ من حصحِحاث، ًىٌَ اكن ًـصط بٓزاء ا٢كشاُة اأٔلدصى.

http://ar.wikipedia.org/wiki/676_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1408_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/769_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/623_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/926_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/829_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/977_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1004_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A


 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
40 

 ا٢كؤًؼف: ثلؼي اٗكٍؼن  - الادذَازاث اًـَمَة من الادذَازاث اًفلَِة ًض َخ اإلسالم اجن حميَة

حاش ٔبمحس جن ؾحس اْكَمي جن ؾحس اًسالم  ـَ جؼن ؾحؼس ٝك جؼن بئب اًلؼاْس جؼن محمؼس اجؼن ٔبتو اً

 (.ُؼ 102حميَة اْكصاين اْكيحِل اٗكمضلي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ُشف اٗكٍن موىس جن ٔبمحس جن مؼوىس ٔبتؼو  - اإلكٌاغ يف فلَ اإلمام ٔبمحس جن حٌحي

 (.ُؼ 312 ٢كخوَّف:اًيجا اْكجاوي )ا

 ا٢كؤًف: ؿالء اٗكٍؼن ٔبتؼو اْكسؼن ؿؼِل جؼن سؼَامين  - اإلهعاف يف مـصفة اًصاحج من آكالف

 (.ُؼ 222 ا٢كصذاوي )ا٢كخوَّف:

 )ا٢كؤًؼف: ؾحؼس  - تساًة اًـاتس ونفاًة اًزاُس )يف اًفلَ ؿَّل مؼشُة اإلمؼام ٔبمحؼس جؼن حٌحؼي

 (.ُؼ 6630 اًصمحن جن ؾحس ٝك جن ٔبمحس اًحـِل آكَويت اْكيحِل )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن محمؼس جؼن كؼاْس اًـؼااي  - ٢كصتؽ ُشخ ساذ ا٢كس خلٌؽحاص َة اًصوط ا

 (.ُؼ 6430 اْكيحِل اًيجسي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: مجموؿة من اًـَلاء - اٗكزز اًسًِة يف اأٔلحوتة اًيجسًة 

  ا٢كؤًف: مٌعوز جن ًووس جن ظالخ اٍْبويت - خمخَص ا٢كلٌؽاًصوط ا٢كصتؽ ؿَّل 

 ا٢كؤًف: ُشف اٗكٍن موىس جن ٔبمحس جن مؼوىس ٔبتؼو اًيجؼا  - ساذ ا٢كس خلٌؽ يف ادذعاز ا٢كلٌؽ

 (.ُؼ 312 اْكجاوي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ؾحس ٝك جن ؾحس اًصمحن جن ؾحس ٝك جن خٍَبن - ُشخ ٔبدَص ا٥كخَصاث 

 6226 ا٢كؤًف: مٌعؼوز جؼن ًؼووس جؼن ٕاذٌزؼس اٍْبؼويت )ا٢كخؼوَّف: - ُشخ مٌُتيى اإلزاذاث 

 (.ُؼ

 ا٢كلؼؼسيس، ؾحؼؼس اًؼؼصمحن جؼؼن محمؼؼس ا٢كؤًؼؼف: اجؼؼن كسامؼؼة  - اًَّشؼؼخ اًىدؼؼري ؿؼؼَّل مؼؼنت ا٢كلٌؼؼؽ

 (.ُؼ 120 )ا٢كخوَّف:

 6306 ا٢كؤًف: محمس جن ظاُك جن محمس اًـثميؼني )ا٢كخؼوَّف: - اًَّشخ ا٢كمخؽ ؿَّل ساذ ا٢كس خلٌؽ 

 (.ُؼ

 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ٕاجصاُمي جن ٔبمحس، ٔبتو محمس ِباء اٗكٍؼن ا٢كلؼسيس  - اًـست ُشخ اًـمست

 (.ُؼ 103)ا٢كخوَّف:

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/728_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/960_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/885_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1192_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1392_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/960_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1051_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1051_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/682_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1421_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1421_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/624_%D9%87%D9%80


 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
41 

 َجن ٔبمحس جن محمؼس، اًضؼِري ِبجؼن كسامؼة ا٢كؤًف: ٔبتو محمس موفق اٗكٍن ؾحس ٝك - معست اًفل 

 (.ُؼ 102 ا٢كلسيس )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 114 ا٢كؤًف: مشس اٗكٍن ٔبتو ؾحس ٝك محمس جن مفَح ا٢كلسيس )ا٢كخوَّف: - اًفصوغ 

 ا٢كؤًف: محمس جن  - نخاة اًفصوغ ومـَ ثعحَح اًفصوغ ًـالء اٗكٍن ؿِل جن سَامين ا٢كصذاوي

مفَؼؼح جؼؼن محمؼؼس جؼؼن مفؼؼصح، ٔبتؼؼو ؾحؼؼس ٝك، مشؼؼس اٗكٍؼؼن ا٢كلؼؼسيس اًؼؼصامِِن ُث اًعؼؼاْكي 

 (.ُؼ 114 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًؼف: ٔبتؼو محمؼس موفؼق اٗكٍؼن ؾحؼس ٝك جؼن ٔبمحؼس جؼن محمؼس،  - اًاكيف يف فلَ اإلمام ٔبمحؼس

 (.ُؼ 102 اًضِري ِبجن كسامة ا٢كلسيس )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًؼؼف: مٌعؼؼوز جؼؼن ًؼؼووس جؼؼن ٕاذٌزؼؼس اٍْبؼؼويت  - اغوضؼؼاف اًلٌؼؼاغ ؾؼؼن مؼؼنت اإلكٌؼؼ

 (.ُؼ 6226 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًلاْس معص جن  - منت آِكَصىق ؿَّل مشُة ٔبيب ؾحس ٝك ٔبمحس جن حٌحي اًضُداين

 (.ُؼ 443 وَّف:اْكسني جن ؾحس ٝك آكصيق )ا٢كخ

 ا٢كؤًف: ؾحس اًسؼالم جؼن ؾحؼس ٝك جؼن  - ا٤كصز يف اًفلَ ؿَّل مشُة اإلمام ٔبمحس جن حٌحي

 (.ُؼ 120آكض جن محمس، اجن حميَة اْكصاين، ٔبتو اًَباكث، جمس اٗكٍن )ا٢كخوَّف:

 ؼؼؼاة جؼؼؼن سؼؼؼَامين  - خمخَصؼؼؼ اإلهعؼؼؼاف واًَّشؼؼؼخ اًىدؼؼؼري ا٢كؤًؼؼؼف: محمؼؼؼس جؼؼؼن ؾحؼؼؼس اًُو

 (.ُؼ 6021 )ا٢كخوَّف:

  َمساقي اإلمام ٔبمحس جن حٌحي ًو َُ ا٢كؤًف: ٔبتو ًـلوة ٕاحسؼاق جؼن مٌعؼوز  - وٕاحساق جن زا

 (.ُؼ 026 جن ِبصام ا٢كصوسي ا٢كـصوف ِبًىوجس )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: مععفى جن سـس اًسؼ َوظي اًصحِحؼاَّن - معاًة ٔبويل اٍْنيى يف ُشخ كاًة ا٢كيُتيى 

 (.ُؼ 6034 )ا٢كخوَّف:

  ا٢كؤًف: ٔبتؼو محمؼس موفؼق اٗكٍؼن ؾحؼس ٝك جؼن ٔبمحؼس جؼن محمؼس، اًضؼِري ِبجؼن كسامؼة  -ا٢كلين

 (.ُؼ 102 ا٢كلسيس )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ظاُك جن فوسان جن ؾحس ٝك اًفوسان - ا٢كَرط اًفلِيي 

 6424 ا٢كؤًف: اجن ضواين، ٕاجصاُمي جن محمس جن سا٠ك )ا٢كخوَّف: - مٌاز اًسخِي ُشخ اٗكًَي 

 (.ُؼ

http://ar.wikipedia.org/wiki/620_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/763_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/763_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/620_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1051_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/334_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/652_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1206_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/251_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1243_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/620_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1353_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1353_%D9%87%D9%80
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عيفاث مساقي اًفلَ تياء ؿَّل حصحِح اٗكًَؼي مؼن اًىذؼاة واًسؼ ية مؼن كؼري اَنَؼاس ٕاَل ذامسا : ا٢ك 

 مشُة مـني ٔبو اًيت ثخـَق مبشُة كري ا٢كشاُة اأٔلزتؽ اًىَبى :

 

 اجن جحص  ُو ُشخ ًىذاة )تَوػ ا٢كصام( ًإلمام س حي اًسالم ُشخ تَوػ ا٢كصام

اٙكي َجؽ يف مـؼم اأٔلحاذًر اًيت اس خًدط مْنا اًفلِاء اأٔلحاكم اًفلَِة، مدَيا  اًـسلالين

ؾلة ك حسًر من ٔبدصخَ من ٔبمئة اْكسًر، وموْضا ذزخة اْكسًر، وزثحَ ؿَّل ٔبتواو 

اًَّشخ، وتني ًلة اْكسًر وس يسٍ، ُث رهص ما ًسل  اًفلَ، وخاء ُشا اًىذاة فادذَص ُشا

ؿَََ اْكسًر من اأٔلحاكم اًفلَِة، ومن كال ِبا من اًعحاتة واًخاتـني ومشاُة اًفلِاء 

اأٔلزتـة ؤبمئة مشاُة اًًزسًة واًض َـة، وتني من ذاًف ُشٍ اأٔلحاكم مؽ هوغ ا٥كاًفة، 

 زي ٢كشُة.وذًََِا، ُث ٍصحج ما ٍصاٍ موافلا ٌَىذاة واًس ية تسون حت

 ا٢كؤًف: ٔبتو سهصاي حميي اٗكٍن حيىي جن ُشف اًيووي  - بٓذاة اًفذوى وا٢كفيت وا٢كس خفيت

 (.ُؼ 111 )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 463 ا٢كؤًف: ٔبتو جىص محمس جن ٕاجصاُمي جن ا٢كيشز اًيُساتوزي )ا٢كخوَّف: - اإلحلاغ 

 6302 ا٢كؤًف: محمس ان  اٗكٍن اأٔلًحاين )ا٢كخوَّف: - اأٔلحوتة اًيافـة ّكية مسجس اّكامـة 

 (.ُؼ

 ة  - أٔلحاكم ُشخ معست اأٔلحاكمٕاحاكم ا ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو اًفذح محمس جن ؿِل جن ُو

 (.ُؼ 120 جن معَؽ اًلضريي، ا٢كـصوف ِبجن ذكِق اًـَس )ا٢كخوَّف:

 جن سـس مشس اٗكٍن اجن كمي  ا٢كؤًف: محمس جن ٔبيب جىص جن ٔبًوة - ٔبحاكم ٔبُي اٙكمة

 (.ُؼ 126 اّكوسًة )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 6302 ا٢كؤًف: محمس ان  اٗكٍن اأٔلًحاين )ا٢كخوَّف: - ٔبحاكم اّكيائز 

 ا٢كؤًف: محمس جن حٍصص جن ًٍزس جن نثري جن كاًة األٓمِل، ٔبتو حـفص  - ادذالف اًفلِاء

 (.ُؼ 462اًعَبي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: ٔبتو معـة محمس ظححي جن  - اأٔلذٌك اًصضَة ٢كنت اٗكزز اٍْبَة يف ا٢كساقي اًفلَِة

 حسن حالق

 ا٢كًؤف: ؾحس  - ٕازصاذ ٔبوَل اًحعائص واأٔلًحاة ًيَي اًفلَ تبٔكصة اًعصق ؤبٌّس اأٔلس حاة

 (.ُؼ 6411 اًصمحن جن ان  اًسـسي )ا٢كخوَّف:

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/676_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/319_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1420_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1420_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/702_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/751_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1420_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/310_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1376_%D9%87%D9%80
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 ا٢كؤًف: ؾحس اًـٍزز جن محمس جن ؾحس ا٤كسن اًسَلان  - اأٔلس ئٍك واأٔلحوتة اًفلَِة

 (.ُؼ 6300 )ا٢كخوَّف:

 ضي ٔبمحس جن ؿِل جن محمس جن ٔبمحس جن جحص ا٢كؤًف: ٔبتو اًف - تَوػ ا٢كصام من بٔذٌك اأٔلحاكم

 (.ُؼ 220 اًـسلالين )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: ؾحس اًـٍزز جن ؾحس ٝك جن ِبس  - حتفة اإلدوان تبٔحوتة رممة ثخـَق تبٔزاكن اإلسالم

 (.ُؼ 6302 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: حلال اٗكٍن ٔبتو اًفصح ؾحس اًصمحن جن ؿِل جن محمس  - اًخحلِق يف ٔبحاذًر آكالف

 (.ُؼ 231 اّكوسي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: محمس ان  اٗكٍن اأٔلًحاين  - ٢كس خعاة يف فلَ اًس ية واًىذاةاٍمثص ا

 (.ُؼ 6302 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: محمس جن ؿِل جن محمس اًضواكين  - اٗكزازي ا٢كضَة ُشخ اٗكزز اٍْبَة

 (.ُؼ 6022 )ا٢كخوَّف:

 6022 ا٢كؤًف: محمس جن ؿِل جن محمس اًضواكين )ا٢كخوَّف: - اٗكزز اٍْبَة يف ا٢كساقي اًفلَِة 

 (.ُؼ

  ا٢كؤًف: ٔبتو اًعَة محمس ظسًق ذان جن حسن جن ؿِل  - اٗكزز اٍْبَةاًصوضة اًيسًة ُشخ

 (.ُؼ 6421 اجن ًعف ٝك اْكسُين اًحزازي اًِلٌَّو  )ا٢كخوَّف:

 اًىحالين اًعيـاين  ا٢كؤًف: محمس جن ٕاسلاؾَي اأٔلمري - س حي اًسالم ُشخ تَوػ ا٢كصام

 (.ُؼ 6620 )ا٢كخوَّف:

 از ا٢كؤًف: محمس جن ؿِل جن محمس اًضواكين  - اًس َي اّكصاز ا٢كخسفق ؿَّل حساقق اأٔلُس

 (.ُؼ 6022 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: محمس  - ظفة ظالت اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك من اًخىدري ٕاَل اًدسَمي ٔ هم حصاُا

 (.ُؼ 6302 ان  اٗكٍن اأٔلًحاين )ا٢كخوَّف:

 ًؤف: محمس جن ٔبيب جىص جن بًٔوة جن سـس مشس اٗكٍن اجن كمي ا٢ك - اًعالت وحْك ةزوِا

 (.ُؼ 126 اّكوسًة )ا٢كخوَّف:

 حاش ٔبمحس جن ؾحس اْكَمي جن ؾحس اًسالم جن  - اًفذاوى اًىَبى ـَ ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو اً

 (.ُؼ 102 لاْس جن محمس اجن حميَة اْكصاين اْكيحِل اٗكمضلي )ا٢كخوَّف:ؾحس ٝك جن ٔبيب اً

http://ar.wikipedia.org/wiki/1422_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/852_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1420_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/597_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1420_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1250_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1250_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1250_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1307_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1182_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1250_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1420_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/751_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/728_%D9%87%D9%80
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 َحة جن مععفى اًزحِِل - اًفلَ اإلسالسم ؤبذًخ  ا٢كًؤف: ُو

 (.ُؼ 6302 ا٢كؤًف: س َس ساتق )ا٢كخوَّف: - فلَ اًس ية 

 ا٢كًؤف: مجموؿة من ا٢كًؤفني - اًفلَ ا٢كُّس يف ضوء اًىذاة واًس ية 

 ا٢كؤًف: جىص جن ؾحس ٝك ٔبتو ًسس جن محمس جن ؾحس ٝك جن جىص جن ؾامثن جن  - فلَ اًيواسل

 (.ُؼ 6303 خوَّف:حيىي جن قَية جن محمس )ا٢ك 

 حاش ٔبمحس جن ؾحس اْكَمي جن ؾحس اًسالم جن ؾحس  - مجموغ اًفذاوى ـَ ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو اً

 (.ُؼ 102 ٝك جن بئب اًلاْس جن محمس اجن حميَة اْكصاين اْكيحِل اٗكمضلي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو محمس ؿِل جن ٔبمحس جن سـَس جن حزم اأٔلهسًيس اًلصظِب اًؼاُصي  - ا٤كَّل

 (.ُؼ 321 )ا٢كخوَّف:

  ٕا٢كؤًف: ٔبتو محمس ؿِل جن ٔبمحس جن  - حلاغ يف اًـحاذاث وا٢كـامالث والاؾخلاذاثمصاثة اال

 (.ُؼ 321 سـَس جن حزم اأٔلهسًيس اًلصظِب اًؼاُصي )ا٢كخوَّف:

 ة ًفلَ اًسَن ا٢كصوًة فغ جن ٔبمحس جن ؿِل اْكْكي ا٢كًؤف: حا - مٌؼومة اًس حي اًسًو

 (.ُؼ 6411 )ا٢كخوَّف:

 دِة  اًىًوت -ظاذز ؾن: وسازت اأٔلوكاف واًض ئون اإلسالمِة  - ا٢كوسوؿة اًفلَِة اًىًو

 محمس اًضواكين ا٢كًؤف: محمس جن ؿِل جن  - هَي اأٔلوظاز ُشخ مٌخلى اأٔلدداز

 (.ُؼ 6022 )ا٢كخوَّف:

 

 ؿ١ك اًَفصاقِغ مداذئ( 4)

 

و: "ؿ١ك ًـصف تَ من ٍصج ومن ال ٍصج وملساز ما ًك وازج. -6  حسٍ: بٔي ثـًصفَ ُو

و اًُتنة: وعم ما ًُتنَ ا٢كَت تـس  -0  وفاثَ.موضوؿَ: ُو

 مثصثَ: فاقست ثـَمَ ُو ٕاًعال روي اْكلوق حلوكِم. -4

 …وسخذَ : ُو من اًـَوم اًيلََة اكًفلَ واْكسًر -3

 فضِل: ما وزذ يف اأٔلحاذًر من اْكر ؿَّل ثـَمَ وثـَميَ. -2

 ، وما تٌَُّ زسول ٝك ظؼَّل ٝك ؿََؼَ وسؼ١كالً وَّ واضـَ: ُو ٝك س ححاهَ وثـاَل يف نخاتَ اًـٍزز بَ  -1

 يف سًذَ ِهَا.

 اَسَ: ؿ١ك اًفصاقغ وؿ١ك ا٢كواًزر. -1

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1420_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1429_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/728_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/456_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/456_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1377_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1250_%D9%87%D9%80
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 اس متساذٍ: مس متس من اًىذاة واًس ية واإلحلاغ. -2

 حْكَ: ثـَمَ فصط نفاًة ٕارا كام تَ من ٍىفي سلط اإلُث ؾن اًحاكني. -3

مساقِل: مـصفة اًوازج ومن ال ٍصج وملساز ما ًك وازج وهوغ ٕاززَ من فصط وثـعُة، ومؼا  -62

 من حساة اأٔلهعحاء، وهَفِة معي  ا٢كياخساث وكسمة اًُتاكث. ًددؽ رٛك

 

 مععَحاث ؿ١ك اًفصاقغ:

َيس اًلازئ يف نخة اًفصاقغ تـغ ا٢كععَحاث ًلف ؾيس ك مْنا مدضؼوكا ٢كـصفؼة مـياُؼا الؼِت ال 

 ثيلعؽ اًس حي وحِت ال ًلف ؾن مذاتـة اًححر.

 : وهشهص مْنا

ٌَ فصوط ا٢كرياج ٔبي  ٔبهعحاء  اًوززة ا٢كلسزت اكًيعؼف اًفصط: ًلة مـياٍ اًخلسٍص، وَجـَ فصوط وم 

 واًصتؽ واًثَر واًسسش.

 واًفصط يف الاظعالخ : ُو اًيعُة ا٢كلسز ُشؿا ٌَوازج.

ٔبَصاة اًفصوط: ضم اٙكٍن هلم سِام ملؼسزت يف نخؼاة ٝك ثـؼاَل  اكًزوخؼة ٔبو يف سؼ ية زسؼول ٝك 

 جن.ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك اكّكست ٔبو يف اإلحلاغ هحًت الا

 اًسِم: ُو اّكزء ا٢كـعى ًك وازج من ٔبظي ا٢كسبٌٔك وكس ًعَق ؿَّل اًيعُة.

 اًُتنة: تفذح اًخاء وهّس اًصاء ٔبو جىّس اًخاء وسىون اًصاء، ثعَق ؿَّل اًَشء ا٢كُتوك.

 ويف الاظعالخ عم: ما ًُتنَ ا٢كَت ظافِا ؾن ثـَق حق اًلري تـني مْنا.

بئت   مصاذفا ًإلزج واًُتاج.ا٢كرياج: ُو ما ًُتنَ ا٢كَت، ًو

واظعالحا: ُو حق كاتؼي ٌَخجؼزيء ًثخؼت ٢كسؼ خحلَ تـؼس مؼوث مؼن اكن َل رٛك، ًلصاتؼة تُؼْنلا ٔبو 

ا اكًزوحِة واًوالء.  َنُو

 وكس وزذ ًفغ ا٢كرياج يف اًلصبٓن اًىصمي يف َنو َخس وزالزني بًٓة.

ُؤالء وٕان هؼًزوا فؼٕارا كؼـَي ) اًفصغ: ٕارا ٔبظَق ًفغ اًفصغ يف ا٢كرياج ٍصاذ تَ اجن ا٢كَت وتًذَ وفصوغ 

لا.  اًفصغ  اًوازج( ٍصاذ تَ الاجن واًحًت واجن الاجن وٕان ىزل وتًت الاجن وٕان ىزل ٔبتُو

ضؼؼمي اأٔلة واأٔلم واّكؼؼس مؼؼن ْجؼؼة اأٔلة وٕان ؿؼؼال  اأٔلظؼؼي: تلعؼؼس تؼؼَ اأٔلظؼؼي اًؼؼوازج رمؼؼلا ؿؼؼال، ٌو

 واّكساث من ْجة اأٔلة واأٔلم، فٕان كِي اأٔلظي اٙكهص فِو اأٔلة ٔبو اّكس.

اأٔلد: ًـم اأٔلد من ٔبة ؤبم ٔبي اًضلِق واأٔلد أٔلة واأٔلد أٔلم، واأٔلوالن من اًـعحاث واًثاًر مؼن 

 ٔبَصاة اًفصوط ٕاال ٕارا اكن اجن ع ٔبًضا فٕاهَ ٍصج ِبًوظفني )اًفصط واًخـعُة(.

تيو اأٔلؾَان: ضم اإلدوت اأٔلصلاء َسوا تشٛك أٔلَّنم وٗكوا من ؿني واحست ٔبي من ٔبة واحس ؤبم واحست 

شٍ   اأٔلدوت اًيت َتمـِم جسمى ا٢كـاًية.ُو
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ث: ضم  اإلدوت واأٔلدواث أٔلة َسوا تشٛك أٔلن اًزوح كس ؿيَّ مؼن سوحذؼَ اًثاهَؼة، واًـَؼي  ـَالَّ تيو اً

 اًَّشة اًثاين ًلال: ؿِلَّ ٕارا سلاٍ اًسلِة اًثاهَة، ٔبو أٔلَّنم من وسوت ؿالث ٔبي رضائص.

ذالظ اًصخال ال من زخؼي واحؼس وكِؼي جضؼخَيا تيو اأٔلدِاف: وضم اإلدوت أٔلم َسوا تشٛك أٔلَّنم من بٔ 

و اٙكي َل ؿني سزكاء ؤبدصى سوذاء.  هلم ِبًفصش اأٔلدِف، ُو

ة يف اٌَلة، وؾعة اًصخي تيوٍ وكصاتخَ أٔلتََ َسوا تشٛك  اًـعحة: ثعَق ؿَّل اإلحاظة واًضست واًخلًو

 إلحاظُتم تَ ، فاالجن ظصف واأٔلة ظصف واأٔلد خاهة واًـم خاهة.

 عم: من ًُس َل فصط مسمى.ويف الاظعالخ 

واًـعحة كسلان: وؾعحة وسخِة وؾعحة س حخِة، واًـعحة اًًسخِة زالزة ٔبكسام ٔبًضا: ؾعحة ِبًيفس، 

 وؾعحة ِبًلري، وؾعحة مؽ اًلري.

ؼو  اْكَْجة: يف اٌَلة ا٢كيؽ واًسُت، ويف الاظعالخ: مٌؽ  رسط مـني ؾن تـؼغ مريازؼَ ٔبو ُكؼَ، ُو

 .كسلان: جحة ِبًضرط وجحة ِبًوظف

 واْكجة ِبًضرط: كسلان جحة حصمان وجحة هلعان.

ْول: ًعَق ؿَّل ا٢كَي واّكوز والازثفاغ واًزايذت، ومٌَ ؿال يف اْكْك ٕارا خؼاز ومؼال وؿؼال ا٢كؼزيان  ـَ اً

 ٕارا ازثفؽ.

ويف الاظعالخ ُو: ٔبن حًزس سؼِام اًفًصضؼة ؾؼن ٔبظؼي ُؼشٍ ا٢كسؼبٌٔك فِؼسذي اًيلعؼان ؿؼَّل ٔبُؼي 

 اًفصاقغ.

 ًَصف واًصحوغ.اًَصذ: يف اٌَلة ا

 ويف الاظعالخ:  ف ما فضي ؾن روي اًفصوط ؾيس ؿسم اًـعحاث.

 اْكساة: ًلة : معسز حَسَة حيسة حس ًحا وحساِب وحساتة.

 اظعالحا: ؿ١ك تبٔظول ًخوظي ِبا ٕاَل اس خرصاح ا٣كِوالث اًـسذًة.

و ٔبكي ؿسذ ميىؼن ٔبن ثؤذؼش مٌؼَ سؼِام اًوززؼة َصَ حؼة مؼن كؼري اًخبٔظَي: ا٢كصاذ تَ ٔبظي ا٢كسبٌٔك ُو

 هّس، ٔبو ُو ا٢كضاؾف ا٢كضُتك اًخس َط ٢كلاماث فصوط ا٢كسبٌٔك.

اًخعحَح: ُو ٔبن ٍىون ملساز اٙكي ٌس خحلَ تـؼغ اًوززؼة ال ًلدؼي اًلسؼمة ؿَؼَيم كسؼمة َصَحؼة 

 وؾيسقش ثـسل اًسِام تبٔزكام َصَحة.

ِبًصؤوش وةزت ِبًفصكؼة، اًفًصق: ًـَب ؾيَ ةزت ِبًعيف وةزت ِبْكزي وةزت ِبّكًس وةزت ِبًيوغ وةزت 

 وةزت ِبًعاقفة وا٢كصاذ تَ حلاؿة اصُتهوا يف فصط واحس بٔو فامي تلي تـس اًفصط.

اًصؤوش: ًـَب ؾن ٔبفصاذ اًفًصؼق ِبًؼصؤوش، وٕارا اكن اًفًصؼق ؾعؼحة ِبًلؼري ) رهؼوزا و ٕاانِ ( حـؼي 

 حًت مؽ الاجن.[، مثي اً 66]اًًساء:ٌٚكهص مثي حغ اأٔلهثُني  اٙكهص زٔبسني ًلوَل ثـاَل:  

 الاىىساز: ُو ٔبن ٍىون يف ا٢كسبٌٔك سِم فبٔنْث ال ًلدي اًلسمة ؿَّل ؿسذ اًصؤوش تسون هّس.
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 ٢كـصفة هعُة اًفصذ تال هّس. –ًوو ؿاقال-حزء اًسِم: ٔبظلص ؿسذ ًضة فَِ اأٔلظي

 اًصواحؽ: عم اأٔلؿساذ اًياَتة  تـس اًيؼص تني اًسِام واًصؤوش ا٢كخوافلة وا٢كخحاًية.

 ُو انجت رضة ٔبظي ا٢كسبٌٔك يف حزء اًسِم.ا٢كعح: 

 اّكامـة: َّناًة معحاث ا٢كساقي.

ني يف اًلميؼؼة مثؼؼي ) ( واْكؼؼْك فَيؼؼا الانخفؼؼاء ِٕبحؼؼسى  4 -4ا٢كلازؼؼٍك: اْس وسؼؼ حة تؼؼني ؿؼؼسذٍن مدسؼؼاًو

 ا٢كلازالث رملا نْثث.

لا تؼال لا ًلدي اًلسمة ؿَّل ٔبظلُص هّسؼ مثؼي  ا٢كساذٍك: وجسمى ا٢كياس حة، اْس وس حة تني ؿسذٍن ٔبنَُب

(1-4 ،) 

لا رملا نْثث. 2-3)  ( واْكْك فَيا الانخفاء تبٔنَُب

ا٢كوافلة: اْس وس حة تني ؿسذٍن ال ًلدي ك مْنلا اًلسؼمة ؿؼَّل األٓدؼص تؼال هّسؼ ًوىؼْنلا ًلؼدالن مـؼا 

لا مثي ) ( واْكْك فَيا رضة وفق ٔبحس اًـؼسذٍن يف اكمؼي 3-1اًلسمة تال هّس ؿَّل ؿسذ فبٔنْث كرُي

 اًـسذ األٓدص.

ا٢كحاًية: وجسمى ا٥كاًفة وعم اْس وس حة تني ؿسذٍن ال ًلدي ك مْنلا  اًلسمة ؿَّل األٓدص تؼال هّسؼ، 

لا فَُس هللا كاْس مضُتك مثي )  (.3 -4وال ًلدالن مـا اًلسمة تال هّس ؿَّل ؿسذ كرُي

و هوؿان موكوف ظَق وموكوف ملِس.  ا٢كوكوف: ُو هوغ من ٔبهواغ ا٢كوافلة والادذعاز، ُو

ًلة ًك مسؼبٌٔك معِؼا اًخحؼاٍن وَسَؼت ِبًعؼلاء ًخحلؼق اًضؼست فَيؼا تواسؼعة معؼوم اًخحؼاٍن اًعلاء: 

 ْكعوَل تني اأٔلهعحاء واأٔلظياف وتني اأٔلظياف تـضِا مؽ تـغ.

ا٤كاظة: يف اٌَلؼة حتؼاض اًلؼوم حتاظؼا، اكدسؼموا حععؼِم، وا٤كاظؼة ٔبن ًخلؼاَسوا فِبٔذؼش ك مؼْنم 

لال حاظعخَ اًَشء ٔبي كاَسخَ.  حعخَ، ًو

اإلذالء: ُو االثعال ِب٢كَت ٕاما مداُشت ِبًيفس، ٔ يب ا٢كَؼت ؤبمؼَ واتيؼَ وتًذؼَ، ٔبو تواسؼعة، إكذالء 

 اجن الاجن ِبالجن، وتًت الاجن ِبالجن.

كسمة اًُتنة: عم اٍمثصت ا٢كلعوذت من ؿ١ك اًفصاقغ وا٢كصاذ ِبا ٕاًعال روي اْكلوق حلؼوكِم مؼن حصنؼة 

 ا٢كَت.

ؼصاذ ِبؼم يف ا٢كؼرياج ٔبكؼازة  روو اأٔلزحام: اًصمح يف اٌَلة: اًلصاتة، وروو اأٔلزحام ضم ٔبًووا  اًلؼصاِبث ٍو

ُسوا ؾعحة.  ا٢كَت اٙكٍن ًُسوا من ٔبَصاة اًفصوط ًو

 اً ٌك: ُو ا٢كَت اٙكي ٠ك َيَف وٗكا وال واٗكا ٔبو اًوازج اٙكي ًُس توٗك وال واٗك.

[، جفـؼي ا٢كَؼت ا٢كؼوزج 60]اًًسؼاء:وٕان اكن زخي ًؼوزج لَكٌك ًسل ؿَّل اأٔلول كوَل ثـاَل:  

 ُو اً ٌك.
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سل ؿي اًثاين كول خاجص زيض ٝك ؾيَ حني مصط مصضا ٔبُشف مٌَ ؿَّل ا٢كوث: ) اي زسول ٝك  ًو

 هَف ا٢كرياج ٕامنا ٍصزين لَكٌك ( جفـي اًوازج ُو اً ٌك.

أٔلن  ا٢كياخسة: عم ٔبن ميوث من وززة ا٢كَت اأٔلول وازج فبٔنْث كدؼي كسؼمة اًُتنؼة، وَسَؼت مٌاخسؼة

 ا٢كسبٌٔك اأٔلوَل اهدسرت ِبًثاهَة، ٔبو أٔلن ا٢كال فَيا ًًذلي من وازج ٕاَل وازج.

اًخزازح: عم ٔبن ًخعاُك اًوززة َجَـا ؿَّل ٔبن َيصح تـضِم من ا٢كرياج هؼري حؼزء مـؼني مؼن اًُتنؼة 

ا.  ٔبو مدَف من ا٢كال من كرُي

و ًلة: اإلحعؼاء، وظؼوزِتا احؼامتغ اإلدؼ وت اأٔلصؼلاء واإلدؼوت أٔلة مؼؽ ا٢كـاذت: مبٔدورت من اًـس، ُو

اّكس يف مسبٌٔك واحست، فٕارا احمتـوا َجَـا فٕان الادوت اأٔلصلاء ًسذَون الادؼوت أٔلة يف اًـؼس مـِؼم 

 فٕارا ٔبذش اّكس هعَحَ ؿاذ اأٔلصلاء ؿي اإلدوت أٔلة ؤبذشوا ما تبًٔسَيم.

صذث حبؼْك بٓدؼص، اًضوار: َجؽ صارت واًضار ا٢كيفصذ، وا٢كصاذ ِبًضوار مساقي دصحت ؾن اًلاؿست واهف

 فٚكٛك َسَت صوارا.

ا٢كَلداث: عم ا٢كساقي ا٢كضِوزت تبًٔلاة مـَية، وثـصف ِب٢كساقي ا٢كضِوزت وا٢كساقي آكاظة وا٢كساقي 

 ا٢كضُتنة. …اًضارت ٔبو اًضوار وا٢كسمَاث من ا٢كساقي ومَلداث اًفصاقغ نثريت اًـمًصخان

َيخؼسى ٕاًَؼَ فِىؼون تؼشٛك مـجؼزا، وعم اك٢كيؼاػصت، ا٢كـاايت: َجؽ مـاًؼة، وا٢كـؼاايت ٔبن ثؼبئت جؼ م ال 

ثلؼول: ٕاايك  …ؤبؾَاٍ اأٔلمص ٔبي ٔبصك ؿَََ، ومٌَ ؾيي ِبأٔلمص وؾن جحخَ ًـََؼا مؼن ِبة ثـؼة ؾًَّؼا

 ومساقي ا٢كـاايت فٕاَّنا ظـحة ا٢كـاانت.

َّت تدضسًس اًَاء من اكهت حاًخَ وحاٌك ا٢كَْ  ت: ثسىون اًَاء ُو من دصحت زوحَ من حسسٍ وا٢ك

 مواث  تني اأٔلحِاء.األٔ 

 كال: ٔباي ساقِل ثفسري مِت وَمِت   ***     فسوهم كس فّسث ٕان نيت ثـلي

َْت ٕاال من ٕاَل اًلَب حيمـي  مفا اكن را زوخ فشٛك مـِّؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت   ***     وما ا٢ك

 واأٔلػِص اًلول ِبالحتاذ. فك من ا٥كفف وا٢كضسذ حلِلة فمين ماث ِبًفـي، جماس فمين س ميوث.

 اًوالء: ُو ؾعوتة سخْبا هـمة ا٢كـخق ؿَّل زكِلَ ِبًـخق.

.َ  اأٔلظي اًـاذل: ُو ما اكن مجموغ سِام ٔبَصاة اًفصوط ٌساًو

 اأٔلظي اًـاقي: ُو ما اكن مجموغ سِام ٔبَصاة اًفصوط ٔبنْث مٌَ.

 اأٔلظي اًياكط: ُو ما اكن  مجموغ سِام اًفصوط ذون سِام ا٢كال ًوُس ُياك ؾعحة.

 

 ث َّف ؿ١ك اًفصاقغ :من ٔبضم ا٢كعيفا
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 ُشخ زاقغ اًفصاقغ ًَوسف اأٔلسري اْكيفي -6

صت -0  ٔبحاكم اًُتاكث وا٢كواًزر ٤كمس ٔبتو ُس

  ٔبحاكم ا٢كواًزر يف اًَّشًـة الاسالمِة ًيخِي نلال اٗكٍن ظاحون -4

 ٔبحاكم ا٢كواًزر أٔلمحس اًضافـي -3

  ٔبحاكم ا٢كرياج يف اًَّشًـة اإلسالمِة ًّسحان اًـخُِب -2

  زساٌك ماحس خري -اكم مرياج ا٢كصٔبت يف اًفلَ اإلسالسم ًوزوذ ؿاذل ٕاجصاُمي ؾوزةين ٔبح -1

  زساٌك ماحس خري -ٔبس حاة اإلزج ومواهـَ يف اًفلَ اإلسالسم ّكاْس ساُس كصاهفِي  -1

  ٔبٍن حق ُؤالء اًًساء من اإلزج ٢كيعوز جن حسن اًفِفي -2

  محمس اإلمامٕاؿالم اًيحالء تبٔحاكم مرياج اًًساء أٔليب هَص  -3

  اكذعاذايث ا٢كرياج يف اإلسالم ذ. معص جن فِحان ا٢كصسويق -62

 اإلجعاس اًدَّشًـي يف ا٢كواًزر ٢كاسن ُيَة -66

  اإلجعاس اًدَّشًـي ًيؼام ٢كرياج ذ. ٔبمحس ًوسف سَامين -60

 اًحساًة َّف ؿ١ك ا٢كواًزر ًوحِس ؾحس اًسالم ِبيل -64

  ٌَحاحوزية ضوزًة آكرًية ؿَّل اًفواقس اًضً اًخحف -63

  اًخحلِلاث ا٢كصضَة يف ا٢كحاحر اًفصضَة ًعاُك اًفوسان -62

 اًخَرَط يف ؿ١ك اًفصاقغ ٌَزَبي -61

  اٍُتشًة يف ؿ١ك اًفصاقغ واًوظااي ث محمس ٔبمحس آكويل -61

وثعحَلاِتا يف ا٤كاُك اًَّشؾَة تلعاغ قزو ًـحس إكَس  -آكيىث يف ضوء اْكلاقق اًـَمَة ا٢كـا ت  -62

 حسن ظحاخ 

  اًصذ يف اًفصاقغ فلِا وحساِب ذ. فِس جن ؾحس اًصمحن اًَحىي -63

 اًـول يف اًفصاقغ فلِا وحساِب ذ. فِس جن ؾحس اًصمحن اًَحىي -02

 اًفصاقغ ًسفِان اًثوزي -06

 ( مىذحة ا٢كـازف6اًفصاقغ ًـحس اًىصمي اًالمح )ظ -00

 اًفصاقغ ًـحس اًىصمي اًالمح )نخاة مْنجي ًعالة ا٢كـِس اًـَمي -04

ا٢كواًزر يف اًَّشًـة اإلسالمِة ؿَّل ا٢كشاُة اأٔلزتـة واًـمي ؿَََ يف ا٤كاُك ا٢كَصًة ٢كصمي  -03

  اٗكاقس خاين

اهَة الجن ؾثمي -02  نيُشخ مٌؼومة اًلالقس اًَُب

نخاة  -ذالظة اً م ٢كن ًٍصس مـصفة ؿ١ك اًفصاقغ من اأٔلانم ًفضي اْكضسم اًضافـي  -01

 ٕاًىُتوين

 .حاص َة اًصحدَة الجن كاْس -01
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 خسول ا٢كواًزر ٤كمس ًحُة -02

  امذَاس ا٢كصٔبت ؿَّل اًصخي يف ا٢كرياج واًيفلة ًعالخ اٗكٍن سَعان -03

 وا٢كواًزر أٔلمحس جن معص جن سا٠ك ِبسمول كواؿس وضواتط يف فلَ وحساة اًفصاقغ -42

اهَة َّف ؿ١ك اًفصاقغ ٌَض َخ اجن ؾثميني -46  ُشخ مٌؼومة اًلالقس اًَُب

 

 ؿ١ك ُبُظول اًِفْلَ مداذئ( 3)

 

ف ٔبنْث اأٔلظًوَني ٔبظول اًفلَ ِبؾخحاٍزن: ِبؾخحاٍز مصهحًا حصهَحًا ٕاضافًِا وِبؾخحاٍز ؿَلاً  -6 حسٍ : ًـصَّ

لدًا ًعَق ؿَّل ؿ١ك   مـني.ًو

 الاؾخحاز اأٔلول: ثـًصف ٔبظول اًفلَ ِبؾخحاٍز مصهحًا حصهَحًا ٕاضافًِا :

ًو هؼصان يف اْس ُشا اًـ١ك ًوخسانٍ مصهحًا من ُكمخني ُلا ) ٔبظول ( و ) اًفلَ ( واأٔلوَل مْنلا مضافة 

 ٌَثاهَة؛ ًِشا ٌسمى ُشا الاؾخحاز ِبًخـًصف اإلضايف.

ًِشا ال تس من ثـًصف اأٔلظول ًلة واظعالحًا ونشٛك  ومـصفة ا٢كصهة مديَة ؿَّل مـصفة ٔبحزاقَ،

 اًفلَ:

و ٔبسفي اًَشء ؤبساسَ، وؿَّل ُشا هعت نثري من نخة اٌَلة.  اأٔلظول يف اٌَلة: َجؽ ٔبظي ُو

ا اأٔلظوًَون ال  ة اًيت ًشهُص وكس رهص اأٔلظوًَون ؿست مـاِن ًْٔلظي يف اٌَلة، ٕاال بٔن ا٢كـاين اٌَلًو

ًضبٔ مٌَ ختصح ؾن ا٢كـِن اٙكي رهٍص ؿَلا ء اٌَلة، فٕان من دعاقط اأٔلساش: ٔبهَ ًخفصغ ؾيَ كرٍي ًو

ىون مذبٔدصًا ؾيَ... فذلص ٕاًََ ٍو سدٌس ٕاًََ وحيخاح ٕاًََ ًو يخين ؿَََ ٌو  ًو

 اأٔلظول يف الاظعالخ: َل ؿست مـاٍن ٔبطمِا زالزة:

ِ ؿَََّل اًيَّاِش ِحجُّ اًْ  (6 َحُِْت َمِن اٗكًَي: نلوهلم: اأٔلظي يف وحوة اْكج كوَل ثـاَل ) َوِٟكَّ

َِ َسِخِاًل (. ٔبي ذًَي وحوتَ. َْ َ ً
ّ
خََعاَغ ا  اس ْ

 اًلاؿست: نلوهلم: ) اأٔلموز مبلاظسُا ( ٔبظي من ٔبظول اًَّشًـة، ٔبي كاؿست من كواؿسُا. (0

اًصاحج: نلوهلم: ) ؾيس ثـازط اْكلِلة وا٣كاس فاْكلِلِة عم اأٔلظي ( ٔبي اًصاحج ؾيس اًسامؽ  (4
.

 

 

 



 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
51 

 م َل.اًفلَ ًلة: اًـ١ك ِبًَشء واًفِ

شا ثـًصف  واًفلَ اظعالحًا: اًـ١ك ِبأٔلحاكم اًَّشؾَة اًـمََة ا٢كىدسة من بٔذٍُتا اًخفعَََة . ُو

 َجِوز اأٔلظوًَني.

 ُشخ اًخـًصف الاظعاليح ٌَفلَ:

اًـ١ك : ا٢كصاذ تَ معَق اإلذزاك اًضامي ٌَلعؽ واًؼن
 

و خًس يف اًخـًصف ٌضمي ك ؿ١ك سواء  . ُو

و اًلِام، ٔبو ؿَلاً ٔباكن ؿَلاً ِبٙكواث بٔم  اًعفاث ٔبم اأٔلفـال نشاث ًسس ووظفَ ِبًعول وفـِل ُو

ِبأٔلحاكم اكإلَياة واًخحصمي
 

 اأٔلحاكم : )كِس ٔبول دصح تَ ما ًُس تبٔحاكم اكٙكواث واًعفاث واأٔلفـال(

اًَّشؾَة : كِس ٍِن يف اًخـًصف إلدصاح اأٔلحاكم كري اًَّشؾَة اكأٔلحاكم اًـلََة مثي اًـ١ك تبٔن اًواحس 

 عف االزيني، واأٔلحاكم اًـاذًة اكًـ١ك تبٔن اًياز حمصكة.ه

 اًـمََة : كِس ًِر إلدصاح اأٔلحاكم اًَّشؾَة اًـَمَة الاؾخلاذًة ، هوحوة اإلميان ِبٞك.

ا٢كىدسة : كِس زاتؽ ، دصح تَ ؿ١ك ٝك ثـاَل فٕاهَ ًُس ؿَلاً مىدس حًا ِبًححر واًيؼص، تي ُو ظفة 

 السمة َل خّي وؿال.

و ؿ١ك ا٢كالئىة، وؿ١ك اًصسي  من ٔبذٍُتا : كِس ذامس، دصح تَ اًـ١ك ا٢كىدسة من كري اأٔلذٌك ُو

 ظَواث ٝك وسالمَ ؿََيم.

 نلا دصح تَ ؿ١ك ا٢كل٘ك ِبأٔلحاكم؛ فٕاهَ ًُس مىدس حًا من اأٔلذٌك؛ تي ُو مىدسة من ا٣كُتس.

حس مْنا ؿَّل حْك حزيئ...  اًخفعَََة / ٔبي: اأٔلذٌك اّكزقَة اًيت ثخـَق ِب٢كساقي اّكزقَة، فِسل ك وا

و وحوة ٕاكامة اًعالت... اَلَت ( اٙكي ًسل ؿَّل حْك تـَيَ ُو  نلوَل ثـاَل: ) َوَبِكميُوا اًعَّ

ًوفغ اًخفعَََة : كِس ساذش يف اًخـًصف َيصح اأٔلذٌك اإلحلاًَة اًكَة اًيت ال ثخـَق مبسبٌٔك مـَية 

 َة ًححهثا اأٔلظويل ًوُس اًفلَِ.مكعَق اأٔلمص، ومعَق اإلحلاغ، فٕان ُشٍ اأٔلذٌك اإلحلاً 

 الاؾخحاز اًثاين: ثـًصف ٔبظول اًفلَ ِبؾخحاٍز ًلدًا ٌَفن ا٥كعوض:

تـس ٔبن ؾصفٌا مـِن ٔبظول اًفلَ ِبؾخحاٍز مصهحًا ٕاضافًِا من اًكمخني ) ٔبظول ( و)اًفلَ(؛ ورٛك تخِان 

  ُشا اًفن ا٥كعوض.مـِن اًكمخني ًلة واظعالحًا هًذلي ٕاَل ثـًصفَ ِبؾخحاٍز ًلدًا ًعَق ؿَّل
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ادذَفت مٌاشم اأٔلظوًَني يف ثـًصفَ ِبشا الاؾخحاز ) اٌَلِب (، مْنم من هؼص يف ثـًصفَ ٕاَل مـياٍ 

 اًوظفي، فـصفوٍ ثحـًا ٙكٛك، ومْنم من هؼص يف ثـًصفَ ٕاَل مـياٍ الاَسي، فـصفوٍ ثحـًا ٙكٛك.

ُؼ (؛ حِر ؾصفَ تبٔهَ 122وذمن هؼص ٕاَل مـياٍ اًوظفي: اًلايض اًحَضاوي اًضافـي ) ث  -6

 "مـصفة ذالقي اًفلَ ٕاحلااًل، وهَفِة الاس خفاذت مْنا وحال ا٢كس خفِس.

ُؼ (، حِر ؾصفَ تبٔهَ : اًلواؿس 114وذمن هؼص ٕاَل مـياٍ الاَسي اجن مفَح اْكيحِل) ث  -0

 اًيت ًخوظي ِبا ٕاَل اس خًداظ اأٔلحاكم اًَّشؾَة اًفصؾَة.

 يت ًخوظي ِبا ٕاَل اس خًداظ اأٔلحاكم اًَّشؾَة من اأٔلذٌك.ومتام اًخـًصف ا٥كخاز ؾيسضم: اًلواؿس اً

ُشخ اًخـًصف ا٥كخاز وتَان حمُتساثَ
 
: 

 اًلواؿس: َجؽ كاؿست وعم يف اٌَلة: اأٔلساش.

 واظعالحًا: كضَة  ُكَة ثيعحق ؿَّل َجَؽ حزقَاِتا.

 ومثال ُشٍ اًلواؿس كوهلم: اأٔلمص ا٢كعَق ًإلَياة.

ِتت ًك ٔبمص معَق من ٔبوامص اًىذاة واًس ية. مثي كوَل ثـاَل: فِشٍ كضَة ُكَة ثفِس ٔبن اإلَياة 

ٍَك (،  وكوَل ظَّل ٝك ؿَََ نَّ َِنْ َِّساَء َظُسكَاِِتِ اَكت(، وكوَل ثـاَل: ) َوبٓثُوا اًً اَلَت َوبٓثُوا اًزَّ  ) َوَبِكميُوا اًعَّ

 وس١ك: ) ظوموا ًصؤًخَ (.

بٔي: اًيت ًخحلق ِبا اًوظول ٕاَل اس خرصاح   كوَل: اًيت ًخوظي ِبا ٕاَل اس خًداظ اأٔلحاكم اًَّشؾَة

 اأٔلحاكم اًَّشؾَة. وا٢كصاذ ِبأٔلحاكم اًَّشؾَة اًفلَ.

شا كِس يف اًخـًصف دصح تَ اًلواؿس اًيت ال ًخوظي ِبا ٕاَل اس خًداظ اأٔلحاكم اًَّشؾَة نلواؿس  ُو

 اٌَلة اًـصتَة وكواؿس اْكساة واًِيسسة...

 ضمي اأٔلذٌك ا٢كخفق ؿََيا واأٔلذٌك ا٥كخَف فَيا.كوَل ) من اأٔلذٌك (: واأٔلذٌك ظَلة معوم ج 

 

 .موضوؿَ : موضوؿَ ُو اأٔلذٌك اًَّشؾَة اًكَة اإلحلاًَة من حِر ٕازحاِتا ًْٔلحاكم اًكَة -0

ىشا.  فاأٔلظويل ًححر مثاًل اًلِاش وجحَخَ، واًـام وما ًفِسٍ واأٔلمص وما ًسل ؿَََ ُو

 اًَشء ةتـة َل.ٔبما اأٔلحاكم اًَّشؾَة فِيي مثصت اأٔلذٌك، ومثصت 
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شا زٔبي نثري من اأٔلظوًَني مْنم اًلزايل واألٓمسي واجن اهللام واجن اًس حًك  وكريضم.  ُو

 ًوـي مسدٌس ُشا اًصٔبي ٔبن  مفِوم ٔبظول اًفلَ ُو اًلواؿس اًيت ًخوظي ِبا ٕاَل اس خًداظ اأٔلحاكم.

 ٌوَوظول ٕاَل ُشا ا٢كلعوذ التس من مـصفة اأٔلذٌك من حِر:

 َّنا جحة بٔو كري جحة.راث اأٔلذٌك، ٔبي هو  (6

 وما ًثخت مْنا من اأٔلحاكم اكًوحوة واًخحصمي واإلِبحة واًسخة واًَّشظ وا٢كاهؽ... (0

وهَفِة اس خًداظ ُشٍ اأٔلحاكم من ثٜك اأٔلذٌك اكًححر ؾن ذالٌك اأٔلمص واٍْنيي واًـام  (4

 وا٢كفِوم...

و ا٣كُتس ، وٝك ٔبؿ١ك. (3  وا٢كس خًدط ُو

 

 مثصثَ : -4

 فلِاء َّف اس خًداظ اأٔلحاكم.مـصفة ظصق ؤبساًَة اً  -6

 اٍمتىن َّف فِم اأٔلذٌك اًَّشؾَة فِلا َصَحا. -0

 مـصفة اًصاحج من ا٢كصحوخ من ٔبكوال اًـَلاء. -4

 مبـصفذَ ٌس خعَؽ اإلوسان بٔن ًسؾو ٕاَل ٝك ثـاَل تبٔسَوة ملٌؽ. -3

 َصة ثفسري اًيعوض اًَّشؾَة ، واس خًداظ اأٔلحاكم اًفلَِة. -2

 

و وسخذَ : ؿ١ك ٔبظول   -3 اًفلَ من اًـَوم اًَّشؾَة اًيت ثـصف تـَوم األٌٓك، ٔبي ٔبهَ بٌٓك ًخـ١ك كرٍي ُو

 اًفلَ، فِو ٌَفلَ ومساقِل وـ١ك ا٢كععَح ٌَحسًر وؿَوم اًلصبٓن ٌَخفسري.

 

فضِل : ٍىفي يف فضِل ٔبهَ ذاذي يف اًـ١ك اًَّشؾي اٙكي وزذث يف تَان فضِل وماكهة ٔبُِل  -2

 ٓ  ِز اًسَف اًعاُك.هعوض ال حتىص من اًىذاة واًس ية وب

 

 ُؼ( يف نخاتَ اٙكي اص ُتص تني اًياش تؼ )اًصساٌك(.023واضـَ : ُو اإلمام اًضافـي )ث  -1
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ُؼ( : "اكهوا كدي اًضافـي ًخكمون يف مساقي ٔبظول اًفلَ 121ويف ُشا كال اًفرص اًصاسي )ث

ـُتضون، ًوىن ما اكن هلم كاهون ُكّي مصحوغ ٕاًََ يف مـصفة ذالقي س خسًون ًو اًَّشًـة، ويف  ٌو

هَفِة مـازضاِتا وحصحِحاِتا، فاس خًدط اًضافـي ؿ١ك ٔبظول اًفلَ، ووضؽ ٌَزَق كاهواًن ُكَاًّ ٍصحؽ ٕاًََ 

 يف مـصفة مصاثة ٔبذٌك اًَّشغ.

 

اَسَ : ٔبصِص ٔبسلاقَ: ؿ١ك ٔبظول اًفلَ وتـضِم ٌسمََ ٔبظول اأٔلحاكم ٔبو اأٔلظول؛ وَجَؽ ُشٍ   -1

اًىذة اأٔلظوًَة، ومن رٛك: اًـست يف ٔبظول اًفلَ أٔليب ًـَّل اًدسمَاث وزذت ؿَّل بٔكَفة نثري من 

ُؼ(، واإلحاكم يف ٔبظول اأٔلحاكم 222ُؼ(، وا٢كس خعفى يف ؿ١ك اأٔلظول ٌَلزايل )ث322)ث

 ُؼ(.146ًْلِٓمِسي )ث

 

 اس متساذٍ : من ٔبظول اٗكٍن ، وؿ١ك اٌَلة اًـصتَة ، واأٔلحاكم اًَّشؾَة وثعوزُا. -2

 

فصط نفاًة، نلا بٔن ثـ١ك اًفلَ فصط نفاًة ، فٕارا كام ِبلا من ٍىفي  حْك ثـَمَ ُشؿًا: حْكَ : -3

سلط اإلُث ؾن اًحاكني.  وذما ًسل ؿَّل ٔبهَ ًُس من فصوط اأٔلؾَان ٔبهَ ال َية ؿَّل َجَؽ اًياش 

اس خًداظ اأٔلحاكم من اأٔلذٌك، تي َيوس الاس خفذاء. ومؽ ٔبهَ فصط نفاًة ؿَّل َجَؽ اًياش ٕاال ٔبهَ 

خعسز ٌَفذَا والاحُتاذ واًلضاء؛  أٔلهَ تسون مـصفة ٔبظول اًفلَ حيعي فصط ؿني ؿَّل ك من ً 

ٌَمجُتس يف اأٔلحاكم آكَي واًٌزي. كال ص َخ اإلسالم اجن حميَة: ومـصفة ٔبظول اًفلَ فصط نفاًة. 

 وكِي فصط ؿني ؿَّل من ٔبزاذ الاحُتاذ .

 

ٔبزتـة مداحر عم ) ُؼ  ( ٔبن مساقي بٔظول اًفلَ حصحؽ ٕاَل 222مساقِل : تني اًلزايل )ث  -62

 اأٔلحاكم واأٔلذٌك وظصق الاس خًداظ والاحُتاذ (

 اأٔلول : يف اأٔلحاكم، واًحساءت ِبا ٔبوَل؛ أٔلَّنا اٍمثصت ا٢كعَوتة.

اًثاين : يف اأٔلذٌك، وعم اًىذاة واًس ية واإلحلاغ، وِبا اًخثًِة؛ ٕار تـس اًفصاػ من مـصفة اٍمثصت ال ٔبضم 

 من مـصفة ا٢كمثص.
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 الاسدامثز  ٔبي ظصق الاس خًداظ .اًثاًر : يف ظصق 

لاتِل ا٢كل٘ك.. فِجة رهص ُشوظ ا٢كل٘ك وا٣كُتس وظفاِتلا. و ا٣كُتس.. ًو  اًصاتؽ : يف ا٢كسدمثص ُو

 من ٔبضم ا٢كعيفاث َّف ؿ١ك ٔبظول اًفلَ :
 

 ًـس ُشا اًىذاة ٔبكسم ما ُذون يف ٔبظول اًفلَ، اًضافـي اًصساٌك، من ثبًَٔف اإلمام نخاة ،

ٔبزاذ اًضافـي تخبًَٔفَ ُشا اًىذاة ٔبن ًضؽ اًضواتط اًيت ًَزتم ِبا اًفلَِ ٔبو ا٣كُتس ًحَان 

 حسًر ومس خحسج يف ك ؾَص. اأٔلحاكم اًَّشؾَة ًك

 ا٢كؤًف: ٔبتو محمس ؿِل جن ٔبمحس جن سـَس جن حزم اأٔلهسًيس  - اإلحاكم يف ٔبظول اأٔلحاكم

 (.ُؼ 321 اًلصظِب اًؼاُصي )ا٢كخوَّف:

 ؿِل جن بئب ؿِل محمس األٓمسي  ا٢كؤًف: ٔبتو اْكسن - الاحاكم يف ٔبظول الاحاكم

 (.ُؼ 146 )ا٢كخوَّف:

 ََيا هحشت يف اثحاغ اًيعوض مؽ احُتام اًـَلاء ا٢كًؤف:  - ٔبزتؽ كواؿس ثسوز اأٔلحاكم ؿََيا ًو

اة جن سَامين )ا٢كخوَّف:  (.ُؼ 6021 محمس جن ؾحس اًُو

  ثبًَٔف: محمس جن ؿِل جن محمس اًضواكين  -ٕازصاذ اًفحول ًخحلِق اْكق من ؿ١ك اأٔلظول

 (.ُؼ 6022 )ا٢كخوَّف:

 ٍا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ٔبتو جىص، خالل  - واًيؼائص يف كواؿس وفصوغ فلَ اًضافـَة اأٔلص حا

 (.ُؼ 366 اٗكٍن اًس َوظي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: محمس جن ٔبمحس جن ٔبيب سِي مشس اأٔلمئة اًّسديس  - ٔبظول اًّسديس

 (.ُؼ 324 :)ا٢كخوَّف

 (.ُؼ 6306 ا٢كؤًف: محمس جن ظاُك جن محمس اًـثميني )ا٢كخوَّف: - اأٔلظول من ؿ١ك اأٔلظول 

 ا٢كؤًف: محمس جن ٔبيب جىص جن ٔبًوة جن سـس مشس اٗكٍن  -  ؾن زة اًـا٢كنيٕاؿالم ا٢كوكـني

 (.ُؼ 126 اجن كمي اّكوسًة )ا٢كخوَّف:

 َان يف ٔبظول اًفل ين )ا٢كخوَّف: - اًَُب  (.ُؼ 312 ا٢كًؤف: ٔبتو ا٢كـايل اّكًو

 َ6411 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ان  اًسـسي )ا٢كخوَّف: - زساٌك ًعَفة يف ٔبظول اًفل 

 (.ُؼ
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  ٔـَحاش ٔبمحس جن ؾحس اْكَمي جن ؾحس  - مئة اأٔلؿالمزفؽ ا٢كالم ؾن األ ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو اً

اًسالم جن ؾحس ٝك جن ٔبيب اًلاْس جن محمس اجن حميَة اْكصاين اْكيحِل اٗكمضلي 

 (.ُؼ 102 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف:  - ٢كياػص يف ٔبظول اًفلَ ؿَّل مشُة اإلمام ٔبمحس جن حٌحيزوضة اًياػص وحٌة ا

ٔبتو محمس موفق اٗكٍن ؾحس ٝك جن ٔبمحس جن محمس، اًضِري ِبجن كسامة ا٢كلسيس 

 (.ُؼ 102 )ا٢كخوَّف:

 َا٢كؤًف: ؾحس اًىصمي آكضري - ُشخ اًوزكاث يف ٔبظول اًفل 

 6306 ا٢كؤًف: محمس جن ظاُك جن محمس اًـثميني )ا٢كخوَّف: - ُشخ مٌؼومة اًلواؿس واأٔلظول 

 (.ُؼ

 132  )ا٢كخوَّف:ا٢كؤًف: ٔبمحس جن محسان اْكصاين اْكيحِل - ظفة اًفذوى وا٢كفيت وا٢كس خفيت 

 (.ُؼ

 َا٢كًؤف: اًلايض ٔبتو ًـَّل، محمس جن اْكسني جن محمس جن ذَف اجن  - اًـست يف ٔبظول اًفل

 (.ُؼ 322 اًفصاء )ا٢كخوَّف:

 َاة ذالف )ا٢كخوَّف: - ؿ١ك ٔبظول اًفل  (.ُؼ 6412 ا٢كؤًف: ؾحس اًُو

 ا٢كؤًف: سهصاي جن محمس جن ٔبمحس جن سهصاي اأٔلهعازي،  - كاًة اًوظول يف ُشخ ًة اأٔلظول

 (.ُؼ 301 اًسًًِك )ا٢كخوَّف:ٍسن اٗكٍن ٔبتو حيىي 

 َ(ُؼ 311 ا٢كؤًف: ٔبتو احساق ٕاجصاُمي جن ؿِل اًضرياسي )ا٢كخوَّف: - اٌَمؽ يف ٔبظول اًفل. 

 اة جن سَامين )ا٢كخوَّف: - مدحر الاحُتاذ وآكالف  6021 ا٢كؤًف: محمس جن ؾحس اًُو

 (.ُؼ

 6431 ا٢كؤًف: ؾحس اًلاذز جن تسزان )ا٢كخوَّف: - ا٢كسذي ٕاَل مشُة اإلمام بمٔحس جن حٌحي 

 (.ُؼ

 َا٢كًؤف: محمس اأٔلمني جن محمس ا٥كخاز جن ؾحس اًلاذز اًض يلِعي  - مشهصت ٔبظول اًفل

 (.ُؼ 6434 )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 222 : محمس جن محمس ٔبتو حامس اًلزايل )ا٢كخوَّف:ا٢كًؤف - ا٢كس خعفى 
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 َا٢كؤًف: بٓل حميَة. تسٔب تخعيَفِا اّكّس: جمس اٗكٍن ؾحس اًسالم جن  - ا٢كسوذت يف ٔبظول اًفل

(. ُث ُؼ 120 (. ؤبضاف ٕاٍَيا اأٔلة: ؾحس اْكَمي جن حميَة )ا٢كخوَّف:ُؼ 120 حميَة )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 102 ٔبمكَِا الاجن اْكفِس: ٔبمحس جن حميَة )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: سهصاي جن كالم كاذز اًحاهس خاين - من ٔبظول اًفلَ ؿَّل مْنج بُٔي اْكسًر 

 133 ا٢كؤًف: تسز اٗكٍن محمس جن ؾحس ٝك جن ِباذز اًززوَش )ا٢كخوَّف: - ا٢كيثوز يف اًلواؿس 

 (.ُؼ

 ا٢كؤًف: ٕاجصاُمي جن موىس جن محمس اٌَرمي اًلصانظي اًضِري ِبًضاظِب  - ا٢كوافلاث

 (.ُؼ 132 )ا٢كخوَّف:

 َمحمس ؿِل جن ٔبمحس جن سـَس جن حزم اأٔلهسًيس ا٢كؤًف: ٔبتو  - اًيحشت اًاكفِة يف ٔبظول اًفل

 (.ُؼ 321 اًلصظِب اًؼاُصي )ا٢كخوَّف:

 

 ؿ١ك اًلَواِؿس اًِفْلََِِّة مداذئ( 2)

 حسٍ : -6

 ثـًصف اًلواؿس اًفلَِة :

ََِمََّة .اًلواؿس اًفلَِة ثـصف ِبؾخحاٍزن ُلا  ـَ  : ا٢كصهة اإلضاَّف ، واً

 فداؾخحاز ا٢كصهة اإلضاَّف : ًفغ مؤًف من حزٔبٍن : ٔبحسُلا : اًلواؿس ، واألٓدص : اًفلَِة .

 فاًلواؿس : َجؽ كاؿست ، وعم ًلة : اأٔلساش.

 واظعالحا : كضَة ُكَة مٌعحلة ؿَّل حًزئاِتا ، وعم ٔبكَحَة .

 : اًفِم معَلا . واًفلَِة : معسز ظياؾي ٌَفلَ ، واًفلَ ًلة

 واظعالحا : اًـ١ك ِبأٔلحاكم اًَّشؾَة اًـمََة ا٢كىدس حة من ٔبذٍُتا اًخفعَََة .

وِبؾخحاز اًـَمَة ؿَّل اًفن ا٥كعوض فِو : اًـ١ك ِبأٔلحاكم اًكَة اًفلَِة اًؼيت ثيعحؼق ؿؼَّل حزقَؼاث 

 ثُـصف ٔبحاكرما مْنا .

 ؿالكة اًلواؿس اًفلَِة ِبًفلَ ؤبظوَل :

http://ar.wikipedia.org/wiki/652_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/682_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/728_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/794_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/794_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/790_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/456_%D9%87%D9%80
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ي اًفصوغ تبٔذٍُتا اًخفعَََة ، ؤبظول اًفلَ ؿ١ك تبٔذٌك اًفلَ اإلحلاًَة ، واًلواؿؼس اًفلَِؼة اًفلَ ؿ١ك مبساق

ؿ١ك ِبأٔلحاكم اًكَة ٌَفصوغ اًفلَِة . فاًلواؿس اًفلَِة ٔبدط من اًفلَ ، ومن ٔبظوَل ، واًخحاٍن تُؼْنلا 

 يف ٔبنْث ا٢كحاذئ اًـَّشت ٌَـَوم.

 

ِر ذالٍُتا ؿَّل حْك اًفصوغ اًفلَِة ا٢كضؼاِبة ا٢كيضؼحعة موضوؿَ : اًلضااي اًفلَِة اًكَة ، من ح  -0

 ِبا ، واًفصوغ اٗكاذٍك َّف ثٜك اًلضااي ، وما اس خثِن مْنا أٔلس حاة ذاظة

 اًفصق تني اًلواؿس اًفلَِة واًضواتط ، واأٔلص حاٍ واًيؼائص ، واأٔلمثال ، واًفصوق :

 اًلواؿس اًفلَِة ٔبحاكم فلَِة ُكَة جضمي ٔبنْث من ِبة فلِيي. -

 ؤبما اًضاتط ؼ ؾيس ا٢كخبٔدٍصن ؼ فِو : ما ادذط من اًلواؿس اًفلَِة تحاة مـني . -

 ؤبما اأٔلص حاٍ واًيؼائص واأٔلمثال : ٔبوظاف مذلازتة ٢كساقي فصؾَة ، وكِي : مُتاذفة . -

اًفؼصوق : مؼا احتؼس وضاتط اًفصوغ يف اًلواؿس اًفلَِة : ما احتس ظوزت وحىلا ، وضؼاتط اًفؼصوغ يف 

 . ظوزت ال حىلا

مثصثَ : ثلَِس وحصثُة صوازذ ا٢كساقي ، وثلًصة ك مذحاؿس ، وجسَِي حفغ اًفصوغ ، متىن مؼن  -4

 ختصجي ا٢كس خجساث من ا٢كساقي تلواؿس مٌضحعة.

 ٔبطمَة اًلواؿس اًفلَِة :

شٍ اًلواؿس رممة يف اًفلَ ، ؾؼمية اًيفؽ ، وتلسز اإلحاظة ِبؼا ًـؼؼم  كال اًلصايف ؼ  زمحَ ٝك ؼ : ) ُو

ـصف ، وثخضح مٌاشم اًفذاوى وحىضف ... ، ومن ضحط كس ؼِص زوهق اًفلَ ًو ز اًفلَِ ٌوَّشف ، ًو

اًفلَ تلواؿسٍ اس خلِن ؾن حفغ ٔبنْث اّكزقَاث ، الهؼسزاْجا يف اًكَؼاث ، واحتؼس ؾيؼسٍ مؼا ثيؼاكط 

 ؾيس كرٍي وثياسة (.

تَ ًعَؽ ؿَّل حلاقق اًفلَ  وكال اًس َوظي ؼ زمحَ ٝك ؼ : ) اؿ١ك ٔبن فن اأٔلص حاٍ واًيؼائص فن ؾؼمي ،

لذؼؼسز ؿؼَّل اإلْكؼؼاق واًخرؼؼصجي ،  متِؼص يف فِمؼؼَ واس خحضؼاٍز ، ًو ومسازنؼَ ، ومبٓذؼؼشٍ ، ؤبزساٍز ، ٍو

ومـصفة ٔبحاكم ا٢كساقي اًيت ًُست مبسعوزت ، واْكواذج واًوكاقؽ اًيت ال ثيليض ؿَّل ذمؼص اًزمؼان ، 

ِشا كال تـغ ٔبَصاتيا : اًفلَ مـصفة اًيؼائص ( .  ًو

 َ : ُو ٔبحس اًـَوم اًَّشؾَة ا٢كخـَلة ِبًفلَ.وسخذ -3
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 فضِل : من ٔبُشف ؤبفضي اًـَوم ًخـَلَ ِبًفلَ اٙكى ُو مساز اًخكَف. -2

واضـَ : وزذث ظاقفة من اًلواؿس اًفلَِة مٌثوزت يف هعؼوض اًَّشؼغ هعؼا ٔبو مـؼِن ، ُث ثَلاُؼا  -1

ْنا وـ١ك مس خلي ، فاًوحوذ اًـمِل ٌ ين اًعحاتة ومعَوا ِبا كدي ثسٍو َـَوم ساتق ؿَّل وحوذُؼا اًخؼسًو

. 

ؤبكسم من َجؽ اًلواؿس اًفلَِة اأٔلمئة ا٣كُتسون من اأٔلمئة اأٔلزتـة وكريضم ٔ مح ظؼاُص اٗكِبش ، فلؼس زذ 

مشُة ٔبيب حٌَفة ٕاَل س حؽ ؾَّشؼت كاؿؼست ، ُث ثحـؼَ اًىؼصِخ يف ٔبظؼوَل اٙكي ُؼو ٔبول معؼيف يف 

 اًلواؿس اًفلَِة ، ومضيَ َنوا من ٔبزتـني كاؿست .

 اَسَ : ؿ١ك اًلواؿس اًفلَِة ٔبو ؿ١ك اأٔلظول اًفلَِة.  -1

ثـَلِؼا ٔبفـؼال ا٢ككفؼني . ورٛك فصوغ اًفلؼَ ؤبذًخؼَ اًخفعؼَََة ، و اس متساذٍ : اًلواؿس اًفلَِة من  -2 

 من اًىذاة واًس ية ، ؤبكوال اًعحاتة واًخاتـي ، واأٔلمئة ا٣كُتسٍن واٌَلة اًـصتَة.

 نفاًة ، ٕارا كام تَ من ٍىفي هسة ٌَحاكني ، وٕاال ٔبُث أكَؽ .حْكَ : ثـَمَ وثـَميَ فصط  -3

مساقِل : ظم اأٔلحوال اًـازضة ٌَلواؿس ، من حِر ضحعِا ٌَفصوغ اًفلَِة ، ٌوَفصوغ اًفلَِة  – 62

 من حِر ذدوًِا حتت هعاق اًلاؿست ٔبو دصوْجا ؾْنا.

 اًلواؿس اًكَة اًىَبى َخس ؼ ؿَّل اأٔلصِص وظم :

 .اأٔلموز مبلاظسُا  -6

 اًَلني ال ٍزول ِبًضم . -0

 ا٢كضلة َتَة اًخُسري . -4

 اًضز ٍزال . -3

 اًـاذت حمْكة . -2

خفصغ من ك واحست مْنا مجموؿة من اًلواؿس مٌاظِا َّف مؼاَّنا من نخة اًفلَ واأٔلظول.  ًو

 من ٔبضم ا٢كعيفاث َّف ؿ١ك اًلواؿس اًفلَِة :

  ََيا هحشت يف اثحاغ اًيعوض ا٢كًؤف:  - مؽ احُتام اًـَلاءٔبزتؽ كواؿس ثسوز اأٔلحاكم ؿََيا ًو

اة جن سَامين )ا٢كخوَّف:  (.ُؼ 6021 محمس جن ؾحس اًُو

http://ar.wikipedia.org/wiki/1206_%D9%87%D9%80
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 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ٔبتو جىص، خالل  - اأٔلص حاٍ واًيؼائص يف كواؿس وفصوغ فلَ اًضافـَة

 (.ُؼ 366 َّف:اٗكٍن اًس َوظي )ا٢كخو

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًـحاش صِاة اٗكٍن ٔبمحس جن ٕاذٌزس ا٢كاًًك  - ٔبهواز اًَبوق يف ٔبهواغ اًفصوق

 (.ُؼ 123 اًضِري ِبًلصايف )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: سـس جن  - ُشخ مٌؼومة اًلواؿس اًفلَِة ٌَض َخ ؾحس اًصمحن جن ان  اًسـسي

 ان  اًضْثي

 6306 ا٢كؤًف: محمس جن ظاُك جن محمس اًـثميني )ا٢كخوَّف: - ُشخ مٌؼومة اًلواؿس واأٔلظول 

 (.ُؼ

 ا٢كًؤف: ٔبمحس جن محمس اْكيفي إكوي  - مغز ؾَون اًحعائص يف ُشخ اأٔلص حاٍ واًيؼائص

 (.ُؼ 6232 )ا٢كخوَّف:

 212 يفي )ا٢كخوَّف:ا٢كؤًف: ٔبسـس جن محمس جن اْكسني اًىصاتُيس اًيُساتوزي اْك  - اًفصوق 

 (.ُؼ

 ا٢كؤًف: ؾحس اًـٍزز جن ؾحس اًسالم جن ٔبيب اًلاْس جن  - كواؿس اأٔلحاكم يف معاُك اأٔلانم

 (.ُؼ 112 اْكسن اًسَمي اٗكمضلي، ؾز اٗكٍن ا٢كَلة ثسَعان اًـَلاء )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ٔبمحس  - اًلاؿست اٙكُحَة يف ا٢كـامالث اإلسالمِة ال رضز وال رضاز

 (.ُؼ 132 جن زحة اْكيحِل )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 132 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ٔبمحس جن زحة اْكيحِل )ا٢كخوَّف: - اًلواؿس 

 حاش ٔبمحس جن ؾحس اْكَمي جن ؾحس  - اًلواؿس اًيوزاهَة اًفلَِة ـَ ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو اً

ٔبيب اًلاْس جن محمس اجن حميَة اْكصاين اْكيحِل اٗكمضلي اًسالم جن ؾحس ٝك جن 

 (.ُؼ 102 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: اجن اٌَحام، ؿالء اٗكٍن  - اًلواؿس واًفواقس اأٔلظوًَة وما ًددـِا من اأٔلحاكم اًفصؾَة

 (.ُؼ 224 جن ؾحاش اًحـِل اٗكمضلي اْكيحِل )ا٢كخوَّف: ٔبيب اْكسن ؿِل جن محمس

 133 ا٢كؤًف: تسز اٗكٍن محمس جن ؾحس ٝك جن ِباذز اًززوَش )ا٢كخوَّف: - ا٢كيثوز يف اًلواؿس 

 (.ُؼ

 (.ُؼ 6411 ا٢كًؤف: ؾحس اًصمحن جن ان  اًسـسي )ا٢كخوَّف: - مٌؼومة اًلواؿس اًفلَِة 

 

 ؿ١ك ُمْعَعََح اْكَِسًر مداذئ( 1)

 مداذئ ؿ١ك مععَح اْكسًر:

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/911_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/684_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1421_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1421_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1098_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/570_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/570_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/660_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/795_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/795_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/728_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/803_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/794_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/794_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1376_%D9%87%D9%80
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 ؿ١ك اْكسًر اًَّشًفِكْسَما 

 ًيلسم ؿ١ك اْكسًر اًَّشًف ِكْسَمنْي:

و ا٢كـصوف تؼ ) ؿ١ك مععَح اْكسًر ( ؿ١ك اْكسًر ذزاًة، اأٔلول:  ُو

 ؿ١ك اْكسًر زواًة. اًثاين:

 واأٔلذاء، وظفاث اًصخال، وكري رٛك. حسٍ : ؿ١ك ًـصف تَ ٔبحوال اًس يس وا٢كنت، وهَفِة اًخحمُّي -6

 ك حسًر َصَح ٔبو حسن ٌس خسل تَ.ؿ١ك: ٔبي: كواؿس؛ نلوهلم:  

حة، واْكسن، واًضـف، ٔبم ذاظة   ٔبحوال اًس يس وا٢كنت؛ ٔبي: سواء ٔباكهت اأٔلحوال ؿامة هللا؛ اكًّعِ

ول، ٔبم ذاظة ِب٢كنت؛ اكًصفؽ واًوْكف واًلعؽ.  ِبًس يس اكًـَو واًزنُّ

 وهَفِة اًخحمي؛ ٔبي: اس امتغ اْكسًر وزواًخَ ؾن اًض َخ. 

 وؿَ وزواًخَ.واأٔلذاء؛ ٔبي: ٔبذاء مسم

ا.  ظفاث اًصخال؛ ٔبي: من ؿساٌٍك وكرُي

 وكري رٛك؛ ٔبي: هصواًة اْكسًر ِب٢كـِن، وزواًة األأكجص ؾن اأٔلظاقص.

 فذـًصف ؿ١ك مععَح اْكسًر ًـصف تبٔمَصٍْن:

 ِبؾخحاٍز ًلدًا ًفّنٍ مـني. اأٔلول:

 ِبؾخحاز مفصذاثَ. اًثاين:

ـصف ِبا ٔبحوال اًس يس وا٢كنت، من حِر اًلَدول ؿ١ك تبٔظول وكواؿس ًُ   فِـصف ؿَّل ٔبهَ: ٔبما اأٔلول:

  واًصذ.

 فِىون نلا ًِل: ؤبما اًثاين:

و اًـ١ك:  ٕاذزاك اًَشء ؿَّل ما ُو ؿَََ، ٔبو ٕان صئت فلي: مـصفة اًَشء ؿَّل ما ُو ؿَََ. ُو

و ًفغٌ ٢كا ًخَّفق ؿَََ ٔبُي ك فن حبسة اٌَُّلة اًـصفِة. مععَح:  ُو

و اْكسًر: ي ٔبو ثلٍصص بٔو ظفة. -ظَّلَّ ٝك ؿَََ وس١كَّ  -ما ٔبضَف ٕاَل اًيِب  ُو ـْ  من كوٍل ٔبو ِف

 

حَّة واْكسن وَنو رٛك.  موضوؿَ: -0  اًس يس وا٢كنت من حِر اًّعِ

. زَمصثَ: -4  مـصفة اْكسًر اًعحَح من كرٍي

َُوم اًخحاٍن فِو من اًـَوم اًَّشؾَة من ٔبكسام ؿ١ك اْكسًر -3 ـُ  . وسخذَ: ٕاَل كرٍي من اً

 ٔبُشف اًـَوم؛ ٕار تَ ًـصف ا٢كلدول وا٢كْصذوذ من اأٔلحاذًر. ِمن  فضِل: -2

اَمُِْصُمِزي -1 ا٢كخوَّف  –زمحَ ٝك  - واضـَ: ٔبول من ظيَّف فَِ: اًلايض ٔبتو محمس اْكسن جن ذالذ اًصَّ

اوي واًواِؾي (. ُؼ وَسى نخاتَ: 412س ية  ج اًفاِظي تني اًصَّ  ) ا٢كَُحّسِ

ُسم  اَسَ: -1 سمى ٔبظول اْكسًر. ىؿ١ك اْكسًر ذزاًة، ٌو  مععَح اْكسًر، ٌو

 من لَكم بٔمئة اْكسًر واظعالحاِتم وِمن ثددُّؽ بٔحوال ُزوات اْكسًر. اس متساذٍ: -2



 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
62 

 فصط نفاًة َّف ثـَمَ وثـَميَ. حْكَ: -3

يا: -62 ك حسًر  مساقِل: كضاايٍ نثريت خسا ٔبوظَِا تـغ اًـَلاء ٕاَل َخسة وس خني هوؿا ، نلًو

 َصَح ٌس خسل تَ.

  

 اًَِسف من ذزاسة ؿ١ك مععَح اْكسًر:

ََّ من اًوساقي اًيت ختسم  و من ؿَوم األٌٓك؛ رٛك أٔله ٕانَّ اًَِسف من ذزاسة ؿ١ك مععَح اْكسًر، ُو

ُشا اًـ١ك اًـؼمي، فاًِسف من مععَح اْكسًر مـصفة ا٢كلدول وا٢كصذوذ من اًس ية، ووس ٍَك ٕاَل 

لدول ًيـمي تَ، وا٢كصذوذ ًيجخًدَ، ٕاالَّ تواسعة هَف هـصف ا٢ك  مـصفة ما ًلدي وما ٍصذ من اًسَن، ًىن

 ُشا اًـ١ك؟

ًُلازتَ كواؿس اًخفسري، ٔبو ٔبظول اًفلَ نشٛك، ُكِا ختسم وٕان اكهت من ؿَوم  فِو من ٔبضم ا٢كِلاث،

ا ذما ًضعص ٕاًََ ظاًة اًـ١ك.  األٌٓك، ومثَِا ؿَوم اًـصتََّة تفصوؾِا، ٕاالَّ ٔبَّنَّ

  

 ا٢كععَح، واأٔلظواز اًيت مصَّ ِبا:ةزَيََّة ؾْن وضبٔت ؿ١ك  هحشت

واًة وهلي اأٔلدداز موحوذت يف  ط ٔبنَّ اأُلسَس واأٔلزاكن اأٔلساس ََّة ًـ١ك اًّصِ ًاُلحغ اًحاحُر ا٢كخفّحِ

ة، فلس خاء يف اًلصبٓن اًىصمي كوَل  ْن  : ﴿-ثـاَل  -اًىذاة اًـٍزز، واًس ية اًيحًو
ّ
ٍَن بَٓمٌُوا ا ِ َا اٙكَّ اَي َبَيُّ

َمُْتْ اَنِذِمنيَ  َخاَءُُكْ فَاِسقٌ  ـَ َِاٌَكٍ فَُذْعِحُحوا ؿَََّل َما فَ ُوا َبْن ثُِعَُحوا كَْوًما ِِبَ ٌَّ [، 1﴾ ]اْكجصاث:  ِتًَدَٕاٍ فَذََحُ

: ))هَضَّ ٝك امصٔبً َسؽ مٌَّا صُئًا فدََّلَ نلا َسـَ، فُصة -ظَّلَّ ٝك ؿَََ وس١كَّ  -وخاء يف اًس ية كوَل 

واًة: ) فُصةَّ حامي فلَ ٕاَل َمن ُو ٔبفلَ مٌَ، وزة حامي فلَ ًُس ُمدََّفٍ ٔبوؾى من سامؽ( ، ويف ز 

 تفلَِ(.

ًف مدسبٔ اًخثخُّت يف بٔذش اأٔلدداز،  شا اْكسًر اًَّشَّ وهَفِة َضحعِا ِبالهدداٍ  ففي ُشٍ األًٓة اًىصمية ُو

 ًِا، ووؾَيا، واًخسكِق يف هلَِا ًْلٓدٍصن.

  

حاتة  - ؿَََ وس١كَّ ظَّلَّ ٝك -وزسوَل  -ثـاَل  -وامذثااًل أٔلمص ٝك   -زيض ٝك ؾْنم  -فلس اكن اًعَّ

ًخثدَّخون يف هلي اأٔلدداز وكَدًوِا، ال س امي ٕارا صىُّوا يف ظْسق اًياكي ًِا، فؼِص تياًء ؿَّل ُشا موضوُغ 

ُا، فلس خاء يف ملسمة كال: ًَم   ؾن اجن سرٍين: َصَح مس١ك اإلس ياذ وكميخَ يف كَدول اأٔلدداز ٔبو َزّذِ

ٌسبًٔون ؾن اإلس ياذ، فَلا وكـت اًفذية، كاًوا: ََسُّوا ًيا زخاًَْك، فِيؼص ٕاَل ٔبُي اًس ية، ٍىوهوا 

يؼص ٕاَل بُٔي اًحَسغ، فال ًؤذش حسٍهثم، وتياًء ؿَّل ٔبنَّ آكَب ال ًلدي ٕاال تـس  ُِؤذش حسٍهثم، ًو ف

وات، ومـصفة ا٢كخعي بٔو ا٢كيلعؽ من  مـصفة س يسٍ، فلس ػِص ؿ١ُك اّكَْصخ واًخـسًي، واً م ؿَّل اًصُّ

اأٔلساهَس، ومـصفة اًـَي آكفَِّة، وػِص اً م يف تـغ اًصوات، ًىن ؿَّل كٍك؛ ًلٍك اًصوات ا٣كصوحني 

 يف ٔبول اأٔلمص.
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ؽ اًـَلاء يف رٛك، حِت ػِص اًَححر يف ؿَوٍم نثريت ثخـََّق ِبْكسًر من انحِة ضحعَ، وهَفَِّة  ُث ثوسَّ

.حتمُِّل ؤبذاقَ، وَمـصفة انخسَ من م   ًسوذَ وقًصحَ وكري رٛك، ٕاالَّ ٔبنَّ رٛك اكن ًدٌاكِل اًـَلاء صفوايًّ

  

وظازْث ُشٍ اًـَوم حىذة وجُسجَّي، ًىن يف ٔبمىٌة ُمذفّصِكة من اًىذة، َممزوخة  ُث ثعوز اأٔلمُص،

١ْك اأٔلظول، وؿ١ك اًفلَ، وؿ١ك اْكسًر، مثي: نخاة ـِ ا من اًـَوم اأٔلدصى، و "اًّصِساٌك"،  تلرُي

 أٔلم(؛ ًإلمام اًضافـي.) ا ونخاة

  

ورٛك يف اًلْصن اًصاتؽ  -٢كا هضجت اًـَوم، واس خلصَّ الاظعالخ، واس خليَّ كُّ فّنٍ ؾن كرٍي  ؤبذرًيا،

ٔبفصذ اًـَلاُء ؿ١َك ا٢كععَح يف نخاة ُمس خَلي، واكن من ٔبول َمن ٔبفصذٍ ِبًخَّْعيَف اًلايض  -اًِجصي 

ا ج  يف نخاتَ: -ُؼ  412ا٢كُخََوَّفَّ س ية  -َمُِْصُمزِي ٔبتو محمس اْكسن جن ؾحساًصمحن جن ذالذ اًصَّ ) ا٤كّسِ

اوي واًواؾي (  اًفاظي تني اًصَّ

  

شٍ اًَّشوظ عم:  حِت اس خلصَّ ُشا اًـ١ك تَوْضؽ ُشوظ َخسة ًلَدول اْكسًر، ُو

 )اإلس ياذ(. اثعال اًس يس - 6

 ؿساٌك اًصوات. -0

 ضحط اًصوات. - 4

 ؿسم اًضشور. - 3

 ؿسم اًـٍك. - 2

  

حَح ُو: ـَْسل اًضاتط ٕاَل  وؿَّل ُشا، فاْكسًر اًعَّ اْكسًر ا٢كس يس اٙكي ًخَّعي ٕاس ياذٍ تيلي اً

ا وال ُمـَاًل.   مٌُتاٍ، وال ٍىون صارًّ

 هط اْكسًر. فا٢كنت:

ا اًس يس:  سَسٍك اًصخال ا٢كوظٍك ٕاَل ا٢كنت. ؤبمَّ

و سَسٍك اًصخال ا٢كوظٍك  )ٕاس ياذ( + س يس )هط اْكسًر( فاْكسًر = منت   ٕاَل ا٢كنت.ُو

ا. واًضشور : ًَِمْن ُو ٔبوزق مٌَ. ؤبما ؿسم اًضشور مفـياٍ: ٔبال ٍىون اْكسًُر صارًّ  ُو ُمزاًفة اًثلة 

ؤبما اًـسل اًضاتط ، فاًعحاتة ُكِم ؿسول، ٔبما َمن تـسضم ًححر يف ٔبحواهلم ومـِن اًـساٌك ٔبن  ال 

 م مصوءت.وازِ ًُـَصف اًصاوى تفسق وال خِبَ 

 سخة كامغ دفي كاذخ يف َصة اْكسًر.عم  ؤبما اًـٍك:
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ََّ حَيخاح ٕاَل وضف اًـَي اًلامضة آكفِة اًيت ال  ومـصفة اًـَي ِمن ٔبخّيِ ؿَوم اْكسًر وبٔذكِا؛ أٔله

لوى ؿَّل مـصفذَ ٔبُُي اْكفغ وآكَبت  َّلا ٍمتىن مٌَ ًو ثؼِص ٕاالَّ ٌَجِاتشت اًيُّلاذ يف ؿَوم اْكسًر، وٕاه

ْغ قلاٍز ٕاالَّ اًلََي من اأٔلمئة؛ اكجن ا٢كَِسًيِن، ؤبمحس، واًحزازي، ؤبيب واًفِم اًثَّاكة؛ ًوِشا ٠ك َيَُ 

حَّة؛ أٔلنَّ  ق ٕاَل اْكسًر اٙكي ػاٍُص اًّعِ اَزكُْعين، واًحاحر يف ؿٍك اْكسًر ًَخََعصَّ حامت، واٗكَّ

ىفَِ ٔبهَ ضـَف. ََّ مْصذوذ ال ًُـمي تَ، ٍو  اْكسًر اًضـَف ال حَيخاح ٕاَل اًححر ؾن ؿَِل؛ ٕار ٕاه

 من ٔبضم ا٢كعيفاث َّف ؿ١ك مععَح اْكسًر :

 

 من ٔبصِص نخة ؿَوم اْكسًر اًحاؾر اْكثُر ُشخ ادذعاز ؿَوم اْكسًر نخاة ،

و حاص َة كمية ؿَّل منت ادذعاز ؿَوم اْكسًر ٌَحافغ واٙكي  اجن نثري وا٢كععَح، ُو

 وا٢كضِوز ة ) ملسمة اجن اًعالخ (. اجن اًعالخ ادذَص تَ نخاة اْكافغ

 َمحمس جعاح آكعَة - حَٔبظول اْكسًر، ؿَومَ ومعع 

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًفضي ٍسن اٗكٍن ؾحس  -) اًخحَصت واًخشهصت (  ٔبًفِة اًـصايق يف ؿَوم اْكسًر

 (.ؼُ 221 اًصحمي جن اْكسني جن ؾحس اًصمحن جن ٔبيب جىص جن ٕاجصاُمي اًـصايق )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: بٔتو اًفساء ٕاسلاؾَي جن معص جن نثري  - اًحاؾر اْكثُر ُشخ ادذعاز ؿَوم اْكسًر

 (.ُؼ 113 اًلصِش اًحَصي ُث اٗكمضلي )ا٢كخوَّف:

 جن ؾحس اًصمحن آكضري ؾحس اًىصمي جن ؾحس ٝك - حتلِق اًصقحة يف ثوضَح اًيرحة 

 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ٔبتو جىص، خالل اٗكٍن  - ثسًزة اًصاوي يف ُشخ ثلًصة اًيواوي

 (.ُؼ 366 اًس َوظي )ا٢كخوَّف:

 ًا٢كؤًف: ٔبتو سهصاي حميي  - راًخلًصة واًخُسري ٢كـصفة سَن اًخضري اًيشٍص يف ٔبظول اْكس

 (.ُؼ 111 اٗكٍن حيىي جن ُشف اًيووي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: محموذ اًعحان - ثُسري مععَح اْكسًر 

 س جن ؾحس ا٢كًؤف: مشس اٗكٍن محم - ُشخ اًخلًصة واًخُسري ٢كـصفة سَن اًخضري اًيشٍص

 (.ُؼ 320 اًصمحن اًسزاوي )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 6306 ا٢كًؤف: محمس جن ظاُك جن محمس اًـثميني )ا٢كخوَّف: - ؿ١ك مععَح اْكسًر 

 ا٢كؤًف: ٔبتو جىص بمٔحس جن ؿِل جن ِتت جن بمٔحس جن  - اًىفاًة يف مـصفة ٔبظول ؿ١ك اًصواًة

 (.ُؼ 314 رمسي آكعَة اًحلساذي )ا٢كخوَّف:

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%AB_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/806_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/774_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/911_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/676_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/902_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1421_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/463_%D9%87%D9%80
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 ا٢كؤًف: مشس اٗكٍن ٔبتو ؾحس ٝك محمس جن ٔبمحس جن ؾامثن جن كَاًلْاس اٙكُِب  - ا٢كوكؼة

 (.ُؼ 132 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتوؾحس ٝك اْكاُك محم -ٌَحاُك  مـصفة ؿَوم اْكسًر َ س جن ؾحس ٝك جن محمس جن محسًو

 (.ُؼ 322 جن هُـمي جن اْكْك اًضِب اًعِلاين اًيُساتوزي ا٢كـصوف ِبجن اًحَؽ )ا٢كخوَّف:

 صذي ا٢كًؤف: ٔبتو معصو ؾامثن جن ؾحس اًصمحن جن موىس اًى - ملسمة اجن اًعالخ

 (.ُؼ 134 )ا٢كخوَّف: ِبجن اًعالخ اًضِصسوزي ا٢كضِوز

 ة اًيؼص يف ا٢كؤًف: ٔبتو اًفضي ٔبمحس جن  -  ثوضَح خنحة اًفىص يف مععَح بُٔي اأٔلثصىُز

 (.ُؼ 220 ؿِل جن محمس جن ٔبمحس جن جحص اًـسلالين )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 220 َّف:ا٢كؤًف: اجن جحص اًـسلالين )ا٢كخو - اًيىت ؿَّل نخاة اجن اًعالخ 

 

 ؿ١ك ِؿََي اْكَِسًر مداذئ( 1)

ؿ١ك ًححر ؾن اأٔلس حاة آكفِة اًلامضة اًيت ثلسخ يف َصة اْكسًر   :حسٍ : ؿ١ك ؿَي اْكسًر -6

مثي: وظي مٌلعؽ ٔبو وكف مصفوغ ٔبو ٕاذذال حسًر يف حسًر ٔبو كري رٛك. وكس ٔبًف يف ُشا 

اًـ١ك اإلمام اًحزازي ومس١ك ؤبمحس جن حٌحي واجن ا٢كسًين واًُتمشي واٗكاَزكُْعيِن واجن ٔبيب حامت 

 .وكريضم

 :ثـًصف اًـٍك 

  :  حول ٔبظول زالزة يف اٌَلة )ؿّي( ثسوزماذت 

اأٔلول: حىصاز ٔبو حىٍصص. ومٌَ كوهلم: "ؿَي تـس َّني". ٔبي اًَّشتة اًثاهَة )ؿَي(، تـس اًَّشتة اأٔلوَل 

 )َّني(

اًثاين: ؿاقق ًـوق. ٔبي ما ٌضلي ظاحدَ ؾن وْجَ. ثلول: اؾخِل نشا، ٔبي اؾخاكَ ؾيَ، ؤبًِاٍ 

 .وصلِل

 ا٢كًصغ ًـي، فِو ؿََي.اًثاًر: ضـف اًَشء. ومٌَ ؿي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/748_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/405_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/643_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/852_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/852_%D9%87%D9%80
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سخة دفي كامغ، اًؼاُص اًسالمة مٌَ، ًلسخ يف آكَب، ٕاما س يسا وٕاما  : اًـٍك يف الاظعالخ

 .مذيا وس يسا

كِس مزي اًـٍك جىوَّنا كامضة، وٙكٛك كس ثـّس اًـحازت  فلول اجن اًعالخ: "سخة دفي كامغ"  -

 .ؿَّل ا٤كسج يف اًخـحري ؾْنا

كِس ٔبدصح اأٔلس حاة اًؼاُصت ًخضـَف اْكسًر فال جسمى ؿٍك  مٌَ"وكوَل: "اًؼاُص اًسالمة   -

 .حبسة ما ؿَََ أكِوز. ومن اأٔلس حاة آكفِة: اًخسًُس، وا٥كاًفة، والاضعصاة

 .و فَِ تَان ٔبن اًـٍك حىون يف اْكسًر اٙكي ػاٍُص اًلدول

 ٕاال ؿَّل كول وكوَل: "ًلسخ يف آكَب" كِس احُتس تَ ؾن اًـَي كري اًلاذحة، فال جسمى ؿٍك  -

 تـضِم.

كوَل:  "ٕاما س يسا" كِس ًحَان ٔبكسام اًـٍك، وموضـِا. فاًلسم اأٔلول ٌَـٍك ما اكن ًلسخ يف اًس يس   -

 .ذون ا٢كنت، ورٛك ًوزوذ ا٢كنت من ظصق ملدوٌك كري اًعًصق اٙكي فَِ ؿٍك

اًلاذحة يف ا٢كنت وكوَل: "وٕاما س يسا ومذيا" ُشا ُو اًلسم اًثاين، من ٔبكسام اًـٍك، وعم اًـٍك   -

 .واًس يس

و األٔنْث. وكس ثلؽ يف مذيَ. ُث ما ًلؽ  كال اجن اًعالخ زمحَ ٝك: كس ثلؽ اًـٍك يف ٕاس ياذ اْكسًر، ُو

يف اإلس ياذ كس ًلسخ يف َصة اإلس ياذ وا٢كنت َجَـا، نلا يف اًخـََي ِبإلزسال واًوكف، وكس ًلسخ 

 .ُؼيف َصة اإلس ياذ ذاظة، من كري كسخ يف َصة ا٢كنت. ا

كّسم اجن اًعالخ زمحَ ٝك ثـًصف اًـٍك آكفِة اًلاذحة، ورهص تـس رٛك ما حصى ؿَََ تـغ  : ثيخَِ

اأٔلمئة من ا٢كخلسمني من رهص اْس اًـٍك ٢كا اكن ػاُصًا كري كاذخ، فلال زمحَ ٝك: "ٕان تـضِم ٔبظَق 

، اٙكي ٔبس يسٍ اْس اًـٍك ؿَّل ما ًُس تلاذخ، من وحٍو آكالف، َنو ٕازسال من ٔبزسي اْكسًر

اًثلة اًضاتط، حِت كال: من ٔبكسام اًعحَح، ما ُو َصَح مـَول، نلا كال تـضِم من اًعحَح ما 

 .ُو َصَح صار" اُؼ

 .وؿَََ فٕان اجن اًعالخ زمحَ ٝك كس رهص اًـٍك تيوؾَيا اًلاذخ وكري اًلاذخ، واًؼاُص وآكفي

 :ٔبكسام اًـٍك
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 .اًـٍك ةزت حىون كاذحة يف اًس يس ذون ا٢كنت

 .وةزت حىون كاذحة يف ا٢كنت واًس يس

 :نلا ًِل وؿَّل رٛك حىون ٔبكسام اًـٍك

 .ؿٍك كاذحة يف اًس يس ذون ا٢كنت .6

 .ؿٍك كاذحة يف ا٢كنت واًس يس .0

 .ؿٍك كري كاذحة يف اًس يس ذون ا٢كنت .4

 .ؿٍك كري كاذحة يف ا٢كنت ذون اًس يس .3

 .ؿٍك كري كاذحة يف اًس يس وا٢كنت .2

و ؿَّل جمصى الاظعالخ، كسم ؾلِل، ال وحوذ َل، ؿٍك كاذحة يف ا٢كنت ذون  .1 اًس يس، ُو

 ٕاال ِبالؾخحاز اًساتق؛ ٕار ك ؿٍك يف ا٢كنت جضـص تـٍك يف اًس يس.

: زواًة اًثلاث ًْٔلحاذًر اًعحَحة وحتمي تني ظَاِتا ٔبس حاِب دفِة ؿَّل ؿامة اًياش  موضوؿَ -0

١ك ؛ًَىضفوا ما ًـصط ٌَصوات من دعبٔ ٔبو ؤبنْث ا٤كسزني وال ًـَمِا ٕاال كََي من اْكفاع ، ْجاتشت اًـ

  وضم ًلسخ َّف َصة اْكسًر.

واْكاخة ٕاًََ صسًست؛ ٕار اْكسًر  . متَزي ا٢كلدول، من ا٢كصذوذ، من اْكسًر ا٢كصوي ؾيَ  مثصثَ : -4

ُو اأٔلظي مؽ اًلصبٓن اًـؼمي، اٙكي ًـمتس ؿَََ ٢كـصفة اٗكٍن، وصؤون اْكَات، إلكامة ُشغ ٝك ثـاَل 

ؤبُي اًـ١ك وا٢كـصفة واًس ية وأكاؿة ًشهصون ؿَي اْكسًر هعَحة ٌ٘كٍن، وحفؼا ًس ية  .يف اأٔلزط

 .اًيِب، وظَاهة ًِا، ومتَزيا ذما ًسذي ؿَّل زواِتا من اًلَط، واًسِو واًوضم

 وسخذَ : ًًسة ٕاَل اًـَوم اًَّشؾَة وظم ؿَوم اْكسًر. -3

ا ذكة ؤبؾؼمِا ُشفا -2  .فضِل : من ٔبخي ؿَوم اْكسًر ؤبنُْث

 :ٔبطمَة ؿ١ك ؿَي اْكسًر

ا ذكة ؤبؾؼمِا ُشفا، وٕامنا  ٔبُي  ًخكم فَِٕان مـصفة ؿَي اأٔلحاذًر من ٔبخي ؿَوم اْكسًر ؤبنُْث

ِشا  اْكفغ وآكَبت واًفِم اًثاكة ة ِبأٔلساهَس، وا٢كخون؛ ًو ،وا٢كـصفة اًخامة مبصاثة اًصوات، وا٢كَىة اًلًو

وـِل جن ا٢كسًين، ؤبمحس جن حٌحي، واًحزازي، ٠ك ًخكم فَِ ٕاال اًلََي من ٔبُي ُشا اًضبٔن، 
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ـلوة جن ٔبيب صُدة، ؤبيب حامت، ؤبيب سزؿة واٗكاز كعين زمحِم ٝك َجَـا وٕارا اكهت اًعياؿاث  .ًو

 احمتـت فَِ ُشٍ اأٔلموز اًثالزة. جَّشف مبوضوؾِا وكاٍُتا واْكاخة ٕاٍَيا؛ فٕان ؿ١ك ؿَي اْكسًر

ني َّف اًخثخت وفدضوا ؾن اإلس ياذ فاكن ٔبوهلم محمس جن واضـَ : تسٔبث ْجوذ اْكفاع من ا٤كسز -1

ُؼ ُث ثخاتؽ اأٔلمئة من ؿَلاء اْكسًر واكن ٔبول من وضؽ ؿ١ك اًـَي صـحة جن  662سرٍين ث : 

ُؼ  042وحيي جن سـَس اًلعان ث :  632ُؼ ُث ؾحس اًصمحن جن رمسى ث :  612اْكجاح ث : 

ـلوة جن ٔبيب صُدة،  وذمن اص ُتصوا ٔبًضا ِبشا اًـ١ك ؿِل جن ا٢كسًين، ؤبمحس جن حٌحي، واًحزازي، ًو

 .ؤبيب حامت، ؤبيب سزؿة واٗكاز كعين زمحِم ٝك َجَـا

 اَسَ : ؿ١ك اًـَي ، ٔبو ؿ١ك ؿَي اْكسًر. -1

 الاس متساذ : من ثددؽ ٔبحوال زوات اأٔلحاذًر. -2

 حْكَ : فصط نفاًة. -3

زواٍ كدَعة، ؾن اًثوزي، ؾن ًسس س ئي ٔبتو سزؿة ؾن حسًر   :مساقِل : كول اجن ٔبيب حامت -62

جن ٔبس١ك، ؾن ؾَاط جن ؾحس ٝك، ؾن بئب سـَس كال : نيا هوززَ ؿَّل ؾِس زسول ٝك ظَّل ٝك 

  .ؿَََ وس١ك، ًـين اّكس

نيا هؤذي ظسكة اًفعص ؿَّل ؾِس زسول ٝك ظَّل   :ٕامنا ُو ُشا ٔبدعبٔ فَِ كدَعة؛  :فلال ٔبتو سزؿة

 ٝك ؿَََ وس١ك.

 

 ا٢كعيفاث َّف ؿ١ك ِؿََي اْكسًر :من ٔبضم 

 و ًححر يف ٔبكسام اًصوات، ؤبهواغ اجن زحة اْكيحِل ًإلمام اًُتمشي ُشخ ؿَي نخاة ، ُو

معي اْكسًر وحْك اًصواًة ِبا، والاحذجاح ِب٢كصسي، وذزخاث اْكسًر: اًعحَح، 

واْكسن، واْكسن اًعحَح، واًلًصة، وُشظ اًُتمشي يف اًسَن. ُث بٔضاف اجن زحة 

مكـصفة ٔبؾَان اًثلاث اٙكٍن ثسوز كاًة اأٔلحاذًر اًعحَحة ؿََيم، ونثلاث فواقس وكواؿس 

 ال ًشهصون كاًحًا يف ٔبنْث نخة اّكصخ واًخـسًي، ومن ؾصف ِبًخسًُس، وؾحازاث اًخسًُس.

 ا٢كؤًف: حلاذ جن محمس اأٔلهعازي  - ٕاحتاف روي اًصسود مبن زسم ِبًخسًُس من اًض َود

 (.ُؼ 6362 آكزز  اًسـسي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: ماُص ايسني اًفحي - ٔبثص ؿَي اْكسًر يف ادذالف اًفلِاء 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1418_%D9%87%D9%80
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 ا اًعحة  (.ُؼ 6300 ا٢كؤًف: ملدي جن ُاذى اًواذؾى )ا٢كخوَّف: - ٔبحاذًر مـٍك ػاُُص

 ا٢كؤًف: ماُص ايسني اًفحي - ثحاٍن مْنج ا٢كخلسمني وا٢كخبٔدٍصن يف اًخعحَح واًخـََي 

 ََِق ـْ ا٢كؤًف: ٔبتو اًفضي ٔبمحس جن ؿِل جن محمس جن ٔبمحس جن جحص اًـسلالين  - ثلََق اًخَّ

 (.ُؼ 220 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو اْكسني مس١ك جن اْكجاح جن مس١ك جن وزذ جن هصصان اًلضريي  - اٍمتَزي

 (.ُؼ 016 اًـامصي اًيُساتوزي )ا٢كخوَّف:

 ماُص ايسني اًفحيا٢كؤًف:  - اّكامؽ يف اًـَي واًفواقس 

 اجن زحة اْكيحِل ٍسن اٗكٍن ؾحس اًصمحن جن ٔبمحس جن ؾحس اًصمحن  - ُشخ ؿَي اًُتمشي

 (.ُؼ 132 اًسالسم اًحلساذي اٗكمضلي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف:  -خلاس مي واأٔلهواغ الجن حدان( )مس خرصح من اً  ؿَي اأٔلدداز ومـصفة زوات األِٓز

 حيىي جن ؾحس ٝك اًضِصي

 ا٢كؤًف: ؿِل جن ا٢كسًين ٔبتو اْكسن ؿِل جُن ؾحِس ِٝك جِن حـفص جِن جنَح جِن جىص جن  - اًـَي

 (.ُؼ 043 سـس )ا٢كخوَّف:

  ا٢كؤًف: اجن اّكوسي، ٔبتو اًفصح ؾحس اًصمحن جن ٔبيب  - ا٢كخياَُة يف اأٔلحاذًر اًواَُةاًـَي

 (.ُؼ 231 اْكسن ؿِل جن محمس اًلصِش اًخميي اًحىصي )ا٢كخوَّف:

 حٌحي جن ُالل جن ٔبسس اًضُداين  ا٢كؤًف: ٔبتو ؾحس ٝك ٔبمحس جن محمس جن - اًـَي

 (.ُؼ 036 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو محمس ؾحس اًصمحن جن محمس جن ٕاذٌزس جن ا٢كيشز اٍمتميي،  - ؿَي اْكسًر

 (.ُؼ 401 اْكيؼِل، اًصاسي اجن ٔبيب حامت )ا٢كخوَّف:

 ة ا٢كؤًف: ٔبتو اْكسن ؿِل جن معص جن ٔبمحس جن رمسي جن  - اًـَي اًوازذت يف اأٔلحاذًر اًيحًو

 (.ُؼ 422 مسـوذ جن اًيـلان جن ذًياز اًحلساذي اٗكازكعين )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: موفق اٗكٍن ٔبتو محمس ؾحس ٝك جن محمس جن كسامة جن  - ا٢كيخرة من اًـَي ٌَزالل

 (.ُؼ 102 ملسام جن هَص ا٢كلسيس )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 6326 ا٢كؤًف: ٔبتو ا٢كـاظي اًيوزي )ا٢كخوَّف: - اٗكازكعين موسوؿة ٔبكوال 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1422_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/852_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/261_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/795_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/234_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/597_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/241_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/327_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/385_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/620_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1401_%D9%87%D9%80
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 ؿ١ك قَصًِة اْكسًر  مداذئ( 2)

و ؿ١ك ًححر ؾن تَان مـاين اًكلاث اًيت حتخاح ٕايل مًزس ثوضَح ٔبو   :ؿ١ك قًصة اْكسًر ُو

حسًر زسول ٝك ظِل ٝك ؿَََ وس١ك، الس امي تـس ٔبن ثعصق اًفساذ ٕايل اٌَسان اًـصيب  ثفسري يف

ْجَمة ًساهَ فاس خلَق ؿَََ فِم نثري من ٔبًفاع اْكسًر ـُ    .فًضبٔ حِي جضوة اً

 وضبٔت وثعوز ؿ١ك قًصة اْكسًر :

) ٔبًفاع  ُؼ( ، جفمؽ نخات023َ-662ٔبول من ٔبًف يف ُشا اًفن، ُو ٔبتو ؾحَست مـمص جن ا٢كثين )

و اكن نخُدًا ظلريًا، و٠ك ٍىن ًلٍك ٔبو ّكِي مؤًفَ تلًصة اْكسًر وٕامنا  قًصة اْكسًر واأٔلثص ( ُو

 :اكن رٛك أٔلمٍصن

 . ٔبن ك من تسٔب يف فن ٠ك ٌس حق ٕاًََ فٕاهَ ٍىون كََاًل ُث ٍىَب  :ٔبحسُلا

كس ع نلا حعي يف ٔبن اًياش ًومئش اكن ؾيسضم مـصفة تَلة اًـصة، و٠ك ٍىن اّكِي ِبٌَلة  :واًثاين

 . اًـعوز ا٢كخبٔدصت

 (نخاًِب ٔبنَب من نخاة ٔبيب ؾحَست 024 -640ُث َجؽ ٔبتو اْكسن اًيض جن مشَي ا٢كاسين )ُؼ

 . ثسط فَِ اًلول ؿَّل ظلص جحمَ

 (نخاًِب ٔبحسن فَِ وبٔخاذ، 061-600ُث َجؽ ؾحس ا٢كٜك جن كًصة اأٔلاـي ا٢كضِوز )ُؼ

 . واكن نخاتَ ٔبنَب جحلاً ذمن س حلَ

 ُؼ( وكرٍي من اأٔلمئة اٙكٍن َجـوا 023ٛك فـي محمس اجن ا٢كس خًري ا٢كـصوف تلعصة)ث/ونش

ٔبحاذًر وحكموا ؿَّل ًلُتا ومـياُا يف ٔبوزاق رواث ؿسذ، و٠ك ٍىس ٔبحسضم ًيفصذ ؾن األٓدص 

 . جىثري من اأٔلحاذًر

 ( واكن من هحاز ؿَلاء 003-621واس متص اْكال ٕاَل سمن ٔبيب ؾحَس اًلاْس جن سالم )ُؼ

اْكسًر واأٔلذة واًفلَ ، جفمؽ نخاتَ ا٢كضِوز يف قًصة اْكسًر واألِٓز، واٙكي ٔبفين فَِ 

و نخاة حافي ِبأٔلحاذًر واألِٓز اًىثريت ا٢كـاين،  معٍص حِر َجـَ يف ٔبزتـني س ية، ُو

 . اٌَعَفة اًفواقس، واكن ًؼن زمحَ ٝك ؿَّل نْثت ثـحَ ٔبهَ بىٔت ؿَّل مـؼم اًلًصة

 ُؼ( فعيف نخاتَ ا٢كضِوز 011-064 جن مس١ك كذَحة اٗكًيوزي )ُث خاء ٔبتو محمس ؾحس ٝك

يف قًصة اْكسًر، و٠ك ًوذؿَ صُئًا من نخاة ٔبيب ؾحَس ٕاال ما ذؾت ٕاًََ اْكاخة من سايذت 

ُشخ وتَان، ٔبو اس خسزاك ٔبو اؿُتاط، جفاء مثي نخاة ٔبيب ؾحَس ٔبو ٔبنْث مٌَ ، وكال يف 
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ىذاتني من قًصة اْكسًر ما ٍىون أٔلحس فَِ ملسمذَ: ٔبزحو ٔبن ال ٍىون تلي تـس ُشٍن اً 

 . ملال

  واكن يف سمان اجن كذَحة اإلمام ٕاجصاُمي جن ٕاحساق اْكصيب اْكافغ جفمؽ نخاًِب هحريًا يف َخس

جم٘كاث ثسط اًلول فَِ، واس خلىص اأٔلحاذًر ؾن ظًصق ٔبساهَسُا، ؤبظاَل تشهص مذوَّنا، 

 ُؼ (022وكس ثوَّف تحلساذ س ية) فعال نخاتَ وحُِصك وصمص، وٕان اكن نثري اًفواقس، 

  ُث ٔبنَْث اًياُش من اًخعاهَف يف ُشا اًفن اك٢كَبذ اٌَلوي ا٢كضِوز، وزـَة ومحمس جن اًلاْس

اأٔلهحازي وسَمة جن ؿامص اًيحوي وؾحس ا٢كٜك جن حدَة ا٢كاًًك ومحمس جن حدَة 

 . اًحلساذي، وكريضم ذمن ال حيعون من ٔبمئة اٌَلة واًيحو واًفلَ واْكسًر

 ُؼ( فبًٔف نخاتَ ا٢كضِوز 412س متص اْكال ٕاَل ؾِس اإلمام آكعايب اًخس يت ا٢كخوَّف س ية)وا

يف قًصة اْكسًر، وسٜك فَِ َّنج ٔبيب ؾحَس واجن كذَحة، و ف ؾياًخَ فَِ ٕاَل َجؽ ما ال 

فاكهت  . ًوخس يف نخاجَيلا، فاحمتؽ َل من رٛك ما ًساين نخاة ٔبيب ؾحَس ونخاة اجن كذَحة

اث اًىذة اًيت ثسوز تني ٔبًسي اًياش وؿََيا ًـول ؿَلاء اأٔلمعاز ، كري ُشٍ اًىذة عم ٔبرم

ٔبن ُشٍ اًىذة ٠ك ٍىن فَيا نخاة مصثة حصثُدًا ٌس خعَؽ اإلوسان ٔبن ًبٔذش حاحذَ مٌَ 

 ثّسؿة ، تي َيس اًحاحر فَيا ك ثـة وؾياء حِت ًعي ٕاَل اْكسًر.

 

 

ِسًي مداذئ( 3) ـْ  ؿ١ك اّكَْصخِ واًخَّ

 متَِس:

اأٔلوساظ اًـَمَة ؾيس ا٢كسَمني مدسٔب اإلس ياذ يف اًيلول، واؾمتسٍ ا٤كسزون بًَٓة ًيلي  اس خلص يف

وحفغ اًيعوض اًَّشؾَة، واهدَّشث اًصواًة ِبأٔلساهَس يف ك اًحالذ، ؤبًامن حي ا٢كسَمون بٔو 

و اإلس يا ا ؤبكاموا اًحياء اًـَمي فَِ مـمتسا ؿَّل اًخلََس اٙكي اس خلص ُو  ذ.ازحتَوا ويف ك ت٘ك فذحُو

ومن حصاء رٛك نْثث اأٔلساهَس واًعصق ا٢كٍِك ٌَيعوض، نلا نْث يف اأٔلوساظ اًـَمَة اًصوات اًيلٍك 

 اٙكٍن كس ثضـف مَىُتم يف زؿاًة وحفغ ثٜك اًيعوض.

فاهددَ اّكِاتشت ا٤كسزون يف وكت مدىص ٕاَل ُشا آكَي اٙكي اتخسٔب ًؼِص يف ا٢كصوايث واأٔلساهَس، 

ُشٍ اأٔلساهَس ذما ذاذَِا من ذَي، ٕار زٔبوا ٔبن آكَي ٕامنا ُو من اًصوات فاتخىصوا بًَٓة ٔبدصى ًخيلِة 
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اٙكٍن ضـفت مَىُتم بٔو كسخ يف ؿساٍُتم مبا ال ًؤمن ثبٔذٍُتم ٌَصواًة ؿَّل اًوخَ ا٢كبٔمون من الاهخحال 

 واًخحًصف فًضبٔ مٌش رٛك اْكني ؿ١ك اّكصخ واًخـسًي.

حصخ اًصوات وثـسًَِم تبًٔفاع خمعوظة، كال ظسًق حسن ذان: وؿ١ك اّكصخ واًخـسًي ًححر فَِ 

شا اًـ١ك من فصوغ ؿ١ك زخال اأٔلحاذًر و٠ك ًشهٍص ٔبحس من ٔبَصاة  وؾن مصاثة ثٜك اأٔلًفاع، ُو

 .ا٢كوضوؿاث مؽ ٔبهَ فصغ ؾؼمي

ا٢كسذي ٕاَل مـصفة  وكس ٔبفصذٍ اْكاُك ؿَلا مس خلال من ؿَوم اْكسًر وُشخ تـغ فعوَل يف نخايب:

نخاة اإلُكَي. نلا ظيف فَِ ؿَّل وخَ اًخبٔظَي ٕاحلاال ك من ٔبًف اًعحَح وا٢كسذي ٕاَل مـصفة 

يف مععَح اْكسًر، ٔبما ؿَّل وخَ اًخعحَق فذـخَب نخة اًصخال واًـَي واًخوازخي تبٔهواؾِا ا٥كخَفة 

 اْكلِلة. عم نخة اّكصخ واًخـسًي ؿَّل

          ثـًصف ؿ١ك اّكصخ واًخـسًي :

ٔبما ؿ١ك اًصخال فِو مـصفة ٔبحوال اًصوات، واْكْك ؿََيم يف ضوء ؿ١ٌك تلواؿس حصخ اًصوات وثـسًَِم ،  

  .ؿ١ك اّكصخ واًخـسًي

و٢كا ٔبفصذ ؿ١ك اٗكزاًة ِبًخبًَٔف ، اكن ٌضمي فامي ٌضمي ؿ١ك اّكصخ واًخـسًي ، ؿَّل ٔبهَ هوغ مٌَ ،  

اًيوغ من ؿ١ك ُشا  ُؼ (: 322وتـضِم اؾخٍَب هوؿني ، كال اْكاُك ٔبتو ؾحس ٝك اًيُساتوزي )ا٢كخويف 

لا يف اأٔلظي هوؿان ، ك هوغ مْنلا ؿ١ك جصٔبسَ اُؼ " مـصفة ؿَوم  .  اْكسًر مـصفة اّكصخ واًخـسًي ُو

 . "20اْكسًر ض 

 . ُو ؿ١ك ًححر فَِ ؾن كواؿس حصخ اًصوات وثـسًَِم ـ١ك اّكصخ واًخـسًــي :ف

ا يف ا٣كصخ ، ُشا ُو اًخـًصف ِٕبَياس ؛ فا٢كصاذ تلواؿس اّكصخ : اًَّشوظ اًيت التس  من ثوفُص

ا يف اّكصخ ًَلدي ، ؤبًفاع اّكصخ ، ومصاثة ُشٍ اأٔلًفاع ، وحْك  واًَّشوظ اًيت التس من ثوافُص

سمى ؿ١ك اًصخال. .حسًر ٔبُي ك مصثحة من ُشٍ ا٢كصاثة  ٌو

 

 : وا٢كصاذ تلواؿس ثـسًي اًصوات

ٍ اأٔلًفاع ، وحْك ُشوظ ا٢كـسل ، وُشوظ اًخـسًي ا٢كلدول ، ؤبًفاع اًخـسًي ، ومصاثة ُش

 .حسًر ٔبُي ك مصثحة من ُشٍ ا٢كصاثة

سذي يف كواؿس اّكصخ واًخـسًي ٔبموز ٔبدصى ، مثي : اًلواؿس اًيت ثددؽ ؾيس ثـازط ٔبكوال اأٔلمئة  ًو

 .يف اًصاوي ، ٔبو ثـازط كول اإلمام اًواحس
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 مزنٌك ؿ١ك اّكصخ واًخـسًي :

  .زاًة ، وا٢كصكات اًىدريت مٌَتنيَّ اْكاُك ٔبن ؿ١ك اّكصخ واًخـسًي مثصت ؿ١ك اٗك 

 : واكن اًـصايق ٔبوحض مٌَ ، ٕار كال 

ِسًيِ  ـْ ١ْكِ اّكَْصخِ َواًخَّ ـِ َُ ا٢كْصكاُت ٌَخَّْفِعِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼيِ     ***     واْؾَن ِت َّ  فَٕاه

لمِي واْحَشزْ  ِحَِح واًسَّ  ِمْن قََصٍط فاّكَْصُخ بَيُّ َدَعصْ     ***   تنَْيَ اًعَّ

 

واؾن ٔبي احـي ٔبَيا اًعاًة من ؾياًخم الاُامتم ، ) تـ١ك اّكصخ (  : اًسزاوي صازًحا رٛكوكال  

) فذح ا٢كلَر .. ٔبي اًخجصحي ، ) واًخـسًي ( يف اًصوات فِو من ٔبضم ٔبهواغ اْكسًر ، ؤبؿالُا ؤبهفـِا

4/463 ). 

لول اجن ا٢كسًين  اًـ١ك.اًفلَ يف مـاين اْكسًر هعف اًـ١ك ، ومـصفة اًصخال هعف  : ًو

فٕاهَ ًو اكن  .مفزنٌك ُشا اًـ١ك ٔبهَ اًسخِي ٕاَل اْكْك ؿَّل اْكسًر ِبًعحة ٔبو اْكسن ٔبو اًضـف 

ؾيسك حسًر ال ثـصف حاَل من حِر اًلدول واًصذ ، فسخِٜك ٕاَل مـصفة حاَل ٔبن ثـصف ٔبحوال 

اإلس ياذ زخال اإلس ياذ ، وتـس مـصفة ٔبحواهلم ميىٌم اْكْك ؿَّل اْكسًر ، فٕارا ؾصفت ٔبحوال زخال 

، فٕاهم ال جس خعَؽ فِم مععَحاث اأٔلمئة يف حصامج اًصخال ٕاال ٕارا نيت ذازًسا ؿ١ك اّكصخ واًخـسًي ، 

نلا ٔبهم ال جس خعَؽ اًخَصف ٕارا وخسث تـغ اًـَلاء كس حصخ اًصاوي وتـضِم ؿسَل ٕاال ٕارا نيت 

ملال" ، فدسون  ، ٔبو "فَِ "كس ذزست ُشا اًـ١ك ، مفثاًل ًو وخسث يف حصَجة زاٍو "مٌىص اْكسًر

مـصفة ؿ١ك اّكصخ واًخـسًي ال ثـصف حْك اْكسًر ، ومبـصفة ؿ١ك اّكصخ واًخـسًي ثـصف ٔبن " مٌىص 

اْكسًر " من ا٢كصثحة آكامسة من مصاثة اّكصخ ، ؤبُي ُشٍ ا٢كصثحة ٍىذة حسٍهثم ًالؾخحاز ، ٕاال 

ق ُشٍ اًـحازت ؿَّل من ال حتي ٕارا اكن كاقي ُشٍ اًـحازت "مٌىص اْكسًر" اإلمام اًحزازي ، فٕاهَ ًعَ

اًصواًة ؾيَ ، نلا  خ تشٛك ، ونشٛك " فَِ ملال " تسون مـصفة ؿ١ك اّكصخ واًخـسًي ال ثـصف 

حال اْكسًر اٙكي كِي يف ٔبحس زواثَ رٛك ، ومبـصفة ُشا اًـ١ك ؼ اّكصخ واًخـسًي ؼ ثـصف ٔبن ُشٍ 

 .ٍىذة حسًثَ ًالؾخحاز اًكمة من ا٢كصثحة اًساذسة من مصاثة اّكصخ ، وا٢كخعف ِبا

 

ٔبن ؿ١ك اّكصخ واًخـسًي ُو سخِي مـصفة حال اْكسًر من حِر اًلدول واًصذ ،   :ومجمي اًلول

ة شٍ مزنٌك سلا ِبا ُشا اًـ١ك ؛ هؼًصا ًـؼم ماكهخَ من ا٢كعسز اًثاين ًإلسالم اًس ية اًيحًو  . ُو

 وضبٔت ؿ١ك اّكصخ واًخـسًي :

خَ ا٤كسزني ٕاساء ُشا اًس َي اٗكافق من اأٔلساهَس وا٢كصوايث حتمت ًلس اكهت اًخحسايث اًىدريت اًيت ثوا

 ًرياحـوا اًحياء اٙكي كام ؿَّل مدسٔب اإلس ياذ. –تـس ثلـَس هؼًصة اإلس ياذ  –ؿََيم وكفة ٔبدصى 
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و٠ك حىن نْثت اأٔلساهَس وا٢كصوايث ٣كصذُا عم اٗكافؽ ًخٜك اًوكفة وا٢كصاحـة، تي ٕان اًفنت اًيت ػِصث 

س١ك واًخلَحاث ا٥كخَفة اًيت واْجِا ا٢كسَمون ًسخة اًفذوحاث اًىَبى وما ْكلِا من يف ا٣كمتؽ ا٢ك 

َتاوز ٌَحضازاث ا٢كلَوتة.. ٔبو متاسح، وما ٔبقصسٍ ُشا اًخجاوز ٔبو اًامتسح من ثبٔزرياث سَحَة ٔبو 

 ٕاَياتَة.. ك رٛك ٔبذى ٕاَل ثٜك ا٢كصاحـة.

ًىن ٔبؾؼم حسج اس خسؾى حفِؼة ا٤كسزني وهلٍك اًَّشغ.. ثٜك اًفنت اًس َاس َة اًيت ختفى من 

ٔبؿساء اٗكٍن بٔو ٔبَصاة اأٔلُواء اٙكٍن ضـف ٕامياَّنم ٔبو اهـسم وادذي والؤضم ٌ٘كٍن ٔبو اهَصم. 

س مشُْبم ف ة ثًؤ اس خحَت ثٜك اًفئاث ًيفسِا ٔبن ثخزش من اإلس ياذ حكٔت الهخحال هعوض هحًو

فاكن اًواحس مْنم ًـمس ٕاَل ٕاس ياذ مضِوز تيؼافذَ مثي سـَس جن ا٢كسُة ؾن ٔبيب ٍُصصت  واَتاُِم،

ًس حون من ذالًِا اأٔلحاذًر، ٔبو َيُتؾون ٔبي ٕاس ياذ )وٕان  ٔبو ؿَلمة ؾن ؾحس ٝك جن مسـوذ ًو

شًـون تواسعخَ األِٓز واأٔلدداز، ٕار اكن اًياش ًومئش ؿَّل ٔبظي اًعسق، و٠ك ٍىوهوا  ْجي زخاَل( ًو

ا ٔبن ٔبحسا َيصٔب ؿَّل اًىشة ؿَّل زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك واإلسالم تـس يف رزوت ًَؼيو 

 اهخعازاثَ وفذوحاثَ.

فَلا ٔبحس ا٤كسزون جصواح ثٜك األِٓز وذاظة تني اًعواقف اًس َاس َة ا٢كخياسؿة اتخسٔبوا يف ٔبذش 

 ا٢كسَمني.اْكَعة وزْس اًس حي ٗكزء ُشٍ ا٤كاوٌك اّكسًست يف حتًصف معاذز اًخَلي ؾيس 

 آكالظة :

وضبٔ اّكصخ واًخـسًي من حِر ا٢كحسٔب يف ؾِس اًعحاتة ، واكن بٔتوجىص اًعسًق ومعص جن  .6

آكعاة بٔول من ؾصفوا ِبالحذَاظ يف كدول اأٔلدداز ، ُث اكن محمس جن سرٍين من ٔبواقي 

اًثلفي عم اًخاتـني اٙكٍن اُمتوا ِبًخفذُش يف اأٔلساهَس ، وميىن اؾخحاز فذية ا٥كخاز جن ؾحَس 

 اًسخة ا٢كحاُش يف تساًة اُامتم رٛك اّكَي ِبإلس ياذ .

كام ا٤كسزون ِبًخبٔظَي اًَّشؾي ٢كحسٔب اّكصخ واًخـسًي واًخيؼري َل مٌش وكت مدىص ، وكس  .0

واخَ اّكصخ واًخـسًي صموما من تـغ اأٔلوساظ ًىٌَ احذي ماكهخَ اًـَمَة اًيت ٠ك ثـس 

 حتمتي آكالف فَِ تـس رٛك 

 ّكازخ وا٢كـسل بٓذاة متثي اًحـس اأٔلذاليق يف مْنج اًيلس ؾيس ا٤كسزني .اصُتظ يف ا .4

 

 حَص ا٤كسزون ظفاث اًلدول يف اًصاوي ؿَّل بٔمٍصن : اًـساٌك واًضحط . .3

 اصُتظ ا٤كسزون يف اًضحط واًـساٌك ُشوظا ؿَّل ضوهئا زذوا من فلس ُشظا مْنا . .2
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ي كاموا تَ يف ثحََف اٗكٍن ، ؿساٌك اًعحاتة َجَـا بٔمص ٌس خسؾََ اٗكوز اًخازَيي اٙك .1

وًلذضََ ا٢كْنج اًـَمي يف اًيلس تسون ثبٔزري ؾلسي ، ذالفا ًْٔلظواث كري ا٢كوضوؾَة 

ا مبؤثصاث ؾلسًة يف كسهحا يف ؿساٌك اًعحاتة .  واألٓزاء اًيت زخت ثبٔثُص

 وخس ٌَمحسزني مْنج واحض يف مـصفة ؿساٌك وضحط اًصوات . .1

ّكصخ واًخـسًي ثضحط ُشا ا٢كَسان وَتـي َل تـسا  ؾين ا٤كسزون توضؽ كواؿس ؿامة يف ا .2

مٌؼلا واْضا وثيبٔى تَ ؾن اأٔلحاكم اًضرعَة اًلامئة ؿَّل اٙكوق بٔو اًِوى ، حبر ًسل 

 ذالٌك واْضة ؿَّل ؿَمَة مْنج اًيلس ؾيس ا٤كسزني .

ادذَفت تـغ ؾحازاث اًخـسًي واًخجصحي ؾيس اًيلاذ ، فـين ا٤كسزون تضحط ثٜك  .3

مصاحْبا وحتٍصص مصاذ اًيلاذ مْنا حبَر تسث ٔبًفاع اّكصخ واًخـسًي ٔ َّنا  اًـحازاث وتَان

و ما ًؤنس متاسم وثياسق مْنج اًيلس ؾيس ا٤كسزني .  اظعالخ ؾيس ك اًيلاذ ُو

. هؼًصة اّكصخ واًخـسًي هؼًصة مذاكمٍك ، متثي زنيا رملا يف مْنج اًيلس ؾيس ا٤كسزني ، وكس 62

ة ُشٍ اًيؼًصة ؿَّل بٔسس ؿَمَة زظَية جضمي اًخبٔظَي واًخلـَس ؾين اًيلاذ وا٤كسزني ِٕبكام

 واًخعحَق.

 

ِسًي : ـْ  من بٔضم ا٢كعيفاث َّف ؿ١ك اّكَْصخِ واًخَّ

 

 :ٔبواًل : اًىذة ا٢كعيفة يف اًثلاث

 .مـصفة اًثلاث ٌَـجِل - 

 .نخاة اًثلاث الجن حدان - 

 .مضاُري ؿَلاء اأٔلمعاز الجن حدان - 

 .ةزخي ٔبسلاء اًثلاث الجن صاُني - 

 

 :ِهًَا: اًىذة ا٢كعيفة يف اًضـفاء

 .اًضـفاء اًعلري ٌَحزازي-  

 .نخاة اًضـفاء وا٢كُتونني ًٌَسايئ - 

 .اًضجصت يف بٔحوال اًصخال ٌَجوسخاين - 

 .اًضـفاء أٔليب سزؿة اًصاسي - 

 .اًضـفاء اًىدري ٌَـلِِل - 

 .ـََلاث اٗكازكعين ؿَََنخاة ا٣كصوحني الجن حدان، وث  - 

 .اًاكمي يف ضـفاء اًصخال الجن ؿسي - 
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 .ةزخي ٔبسلاء اًضـفاء واًىشاتني الجن صاُني  - 

 .نخاة اًضـفاء وا٢كُتونني ٌ٘كازكعين - 

 .ا٢كسذي ٕاَل اًعحَح ٌَحاُك اًيُساتوزي - 

 .اًضـفاء أٔليب هـمي اأٔلظْباين - 

 .ا٢كلين يف اًضـفاء ٌٚكُِب - 

 .ؾخسال ٌٚكُِب، ورًِل أٔليب اًفضي اًـصايقمزيان الا - 

 .ًسان ا٢كزيان الجن جحص اًـسلالين - 

 

 :ًِثًا اًىذة اّكامـة تني اًثلاث واًضـفاء

 .اًعحلاث اًىَبى الجن سـس - 

 .اًخازخي اًىدري ٌَحزازي -

 .اًخازخي اأٔلوسط ٌَحزازي  -

 .اًخازخي أٔليب سزؿة اٗكمضلي - 

 .اّكصخ واًخـسًي الجن ٔبيب حامت اًصاسي - 

 .اًخْكَي يف اّكصخ واًخـسًي ومـصفة اًثلاث واًضـفاء وا٣كاَُي الجن نثري، ظحؽ حسًثاً  - 

 

 :زاتـًا : نخة اًسؤالاث

سؤالاث ثالمِش حيىي جن مـني َل، ومْنا: سؤالاث ) ؾحاش اٗكوزي ، اجن اّكيَس، ؾامثن  - 

 اٗكازسم، اجن ظِلان اٗككاق، اجن حمصس.

 .سؤالاث اجن ٔبيب صخِة ًـِل جن ا٢كسًين - 

 اًـَي ومـصفة اًصخال أٔلمحس جن حٌحي ) زواًة اتيَ ؾحسٝك، وزواًة ا٢كصوري ( - 

 .سزؿة اًصاسيسؤالاث اًَبرؾي أٔليب  - 

 .سؤالاث األٓحصي أٔليب ذاوذ اًسجس خاين - 

سؤالاث ثالمِش اٗكازكعين َل، ومْنا: سؤالاث ) بئب ؾحسٝك اْكاُك اًيُساتوزي، اًَبكاين،  - 

 اًسَمي، محزت اًسِمي، ٔبيب ؾحسٝك اجن جىري (

 .سؤالاث مسـوذ اًسجزي ٌَحاُك اًيُساتوزي - 

 

 :نخة خمعوظةذامسًا: اًىذة ا٢كعيفة يف زخال 

 :زخال اًعحَحني ٔبو ٔبحسُلا -

 .زخال َصَح اًحزازي ٌَ ِبري -
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 .جسمَة من ٔبدصح هلم اًحزازي ومس١ك ٌَحاُك  -

َ اأٔلظْباين -   .زخال َصَح مس١ك أٔليب جىص اجن مٌجًو

 .اًخـسًي واًخجصحي ٢كن ٔبدصح َل اًحزازي يف اّكامؽ اًعحَح أٔليب اًًوَس اًحا  - 

أكؽ تني نخايب ٔبيب هَص اً ِبري ؤبيب جىص اأٔلظْباين يف زخال اًحزازي ومس١ك أٔليب اًفضي  - 

 .اجن ظاُص ا٢كلسيس

 

 :ص َود اأٔلمئة اًس خة

 .ا٢كـجم ا٢كض متي يف رهص ٔبسلاء ص َود اأٔلمئة اًيحّي الجن ؾساهص - 

 

 :زخال اًىذة اًس خة ومَحلاِتا

 .ِتشًة اًىلال يف ٔبسلاء اًصخال ٌَمزي - 

 .ثشَُة ِتشًة اًىلال ٌٚكُِب - 

 .اًاكصف يف مـصفة من َل زواًة يف اًىذة اًس خة ٌٚكُِب، ورًِل أٔليب سزؿة اًـصايق - 

 .ٕانلال ِتشًة اًىلال ًـالء اٗكٍن ملَعاي - 

 .ِتشًة اٍُتشًة الجن جحص - 

 .ثلًصة اٍُتشًة الجن جحص - 

 .و٠ك ًعحؽ اكمالً  َّناًة اًسول يف زوات اًس خة اأٔلظول ًس حط اجن اًـجمي، - 

 

 :سواقس زخال اأٔلمئة اأٔلزتـة

 .ثـجَي ا٢كيفـة جزواقس زخال اأٔلمئة اأٔلزتـة الجن جحص - 

 

 :يف مـصفة ا٢كسًسني

 .ثـًصف ٔبُي اًخلسٌس مبصاثة ا٢كوظوفني ِبًخسًُس الجن جحص - 

 .ٕاحتاف روي اًصسود مبن زسم ِبًخسًُس من اًض َود ٕكاذ اأٔلهعازي - 

 .(اًخسًُس يف اْكسًر ٢كسفص اٗكمِين )اًفعي ا٢كخـَق ِب٢كسًسني - 

 

 :يف مـصفة روي اإلزسال

 .ا٢كصاس َي الجن ٔبيب حامت - 

 .خامؽ اًخحعَي يف ٔبحاكم ا٢كصاس َي ٌَـاليئ - 

 .حتفة اًخحعَي أٔليب سزؿة اًـصايق - 
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 :يف مـصفة ا٥كخَعني 

 .نخاة ا٥كخَعني ٌَـاليئ - 

 .ن زسم ِبالدذالظ ًس حط اجن اًـجميالاقخحاظ مبـصفة م - 

 .اًىواهة اًيرياث يف مـصفة من ادذَط من اًصوات اًثلاث الجن اًىِال - 

 :يف مـصفة اًوضاؿني

 .اًىضف اْكثُر معن زسم توضؽ اْكسًر ًس حط اجن اًـجمي - 

 

 

 اْكسًر ُمْرخَََفمداذئ ؿ١ك  ( 62)

 

ماث يف ؿ١ك ُمْرخَََف اْكَِسًر  : ملّسِ

ا اًخياكغ والادذالف من حِر   :اْكسًرؿ١ك خمخَف  ُو ؿ١ك ًححر ؾن اأٔلحاذًر اًيت ػاُُص

 ٕاماكن أكؽ تُْنا.

 :ٔبواًل: ثـًصف خمخَف اْكسًر

 : خمخَف اْكسًر ًلةً 

َِف وا٥كخََف جىّس اًالم وفذحِا، فـَّل اأٔلول ٍىون اْس فاؿي، وؿَّل اًثاين ٍىون اْس  ا٥كخ

و من ادذَف اأٔلمصان ٕارا ٠ك ًخفلا، وك ما ٠ك ًدساو فلس ختاًف وادذَف، ومٌَ كول ٝك  مفـول، ُو

﴾ )اًيحي:  َُ ُ ٌَِف َبًَْواه اٌة ُمْرخَ ُصُح ِمْن تُُعوَِّنَا َُشَ ْزَغ  ( وكوَل13ثـاَل ﴿ََيْ ثـاَل: ﴿َواًيَّْزَي َواًزَّ

﴾ )اأٔلهـام:  َُ َِفًا ُبُُكُ َ. وآكاء واًالم واًفاء ثسوز مـاىَيا ؿَّل 636ُمْرخَ ( ٔبي: يف حال ادذالف ُبُُكِ

 :زالزة ٔبظول

و ٔبن َيئ ِشء تـس ِشء ًلوم ملامَ  . ٔبحسُا: )َذََف(: ُو

ام و كري كُسَّ  . واًثاين: )َذَْف( ُو

و ا  ًخلري.واًثاًر: )َذََف( ُو

 : ؤبما يف الاظعالخ

َِف( جىّس اًالم، ؾصفَ تبٔهَ: اْكسًر اٙكي  مفن ضحط ُكمة )خمخَف( ؿَّل وسن اْس فاؿي )ُمرخ

 مثِل –ػاُصًا  -ؿازضَ 
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ان  ومن ضحعِا تفذح اًالم )ُمرخََف( ؿَّل وسن اْس مفـول كال يف ثـًصفَ: َبْن ًبيِت حسًثان ُمذَضاذَّ

 يف ا٢كـِن ػاُصاً 

صاذ ِبًخـًصف ؿَّل اًضحط اأٔلول اْكسًر هفسَ. وا٢كصاذ ِبًخـًصف ؿَّل اًضحط اًثاين وؿَََ فِىون ا٢ك

 .هفس اًخضاذ واًخـازط والادذالف

 

 :ِهًَا: مضك اْكسًر

ا٢كُضك يف اٌَلة: ا٢كُرخَط وا٢كَُخخس، ًلال: )ٔبصك اأٔلمص: اًخخس( و )ٔبصك ؿِّل اأٔلمص، ٕارا 

  مبـِن واحس(ٔبدذَط. ؤبصكت ؿِلًّ اأٔلدداز ؤبحَىت: 

ؤبما يف اظعالخ ٔبُي اْكسًر فميىن ثـًصفَ تبٔهَ: اْكسًر اٙكي ٠ك ًؼِص ا٢كصاذ مٌَ ٢كـازضخَ مؽ 

 ذًَي بٓدص َصَح.

 :ًِثًا: اًفصق تني خمخَف اْكسًر ومضكَ

ؾيس اًخبٔمي يف ثـًصف خمخَف اْكسًر ومضكَ ًؼِص ًيا اًفصق تُْنلا، ؤبوحض رٛك من ذالل ما 

 :ًِل

 : لوياًفصق اٌَ -6

 . فا٥كخَف ًلة مض خق من الادذالف -  بٔ 

و الاًخحاش-   ة  .تُامن ا٢كضك ًلة مض خق من اإلصاكل، ُو

 : اًفصق يف اًسخة -0

 . فا٥كخَف سخدَ مـازضة حسًر ْكسًر ػاُصاً  -  بٔ 

تُامن مضك اْكسًر سخة اإلصاكل فَِ كس ٍىون اًخـازط اًؼاُصي تني بًٓة و حسًر، وكس  - ة

ٍىون سخدَ اًخـازط اًؼاُصي تني حسًثني ٔبو ٔبنْث، وكس ٍىون سخدَ مـازضة اْكسًر ًإلحلاغ، 

وكس ٍىون سخدَ مـازضة اْكسًر ٌَلِاش، وكس ٍىون سخدَ مٌاكضة اْكسًر ٌَـلي، وكس ٍىون 

ذالٌك ًفغ اْكسًر ؿَّل ا٢كـِن ًسخة يف اٌَفغ، فِىون مفذلص ٕاَل كًصية ذازحِة  سخدَ مغوضًا يف

 .حًزي دفاءٍ اكأٔلًفاع ا٢كضُتنة
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 : اًفصق يف اْكْك -4

فا٥كخَف حْكَ حماوٌك ا٣كُتس اًخوفِق تني اأٔلحاذًر ا٥كخَفة ِٕبؾلال اًلواؿس ا٢كلصزت ؾيس ٔبُي اًـ١ك  - بٔ 

 .يف رٛك

يؼص واًخبٔمي يف ا٢كـاين ا٤كمتٍك ٌَفغ وضحعِا، واًححر ؾن اًلصائن اًيت ؤبما ا٢كضك الْكَ اً  -  ة

 .ثحني ا٢كصاذ من ثٜك ا٢كـاين

 :زاتـًا: ٔبطمَة ؿ١ك خمخَف اْكسًر، وا٢كؤًفاث فَِ

 :ؿ١ك خمخَف اْكسًر َل ٔبطمَة هحريت، ُبجصسُا من ذالل اأٔلموز اًخاًَة

ّة ؿَّلٔبنَّ فِم اْكسًر اًيحوّي اًَّشًف فِلاً سَاميً،  -6  -واس خًداظ اأٔلحاكم اًَّشؾَة من اًس ية اًيحًو

اس خًداظًا َصَحًا ال ًمت ٕاال مبـصفة خمخَف اْكسًر. وما من  -ظاحْبا ٔبفضي اًعالت و بمٔت اًدسَمي 

و مضعٌص ٕاًََ ومفذلص ٢كـصفذَ. وٙكا فلس ثيوؾت ؾحازاث اأٔلمئة يف تَان ماكهة خمخَف  ؿا٠ك ٕاال ُو

شا من ٔبذق ما ميىن  اْكسًر وؾؼمي مزًنخَ. ومن رٛك كول اجن حزم اًؼاُصي زمحَ ٝك ثـاَل: "ُو

ٔبن ًـُتط ٔبُي اًـ١ك من ثبًَٔف اًيعوض ؤبمغضَ ؤبظـحَ". وكال ٔبتو سهصاي اًيووي زمحَ ٝك 

ضعصُّ ٕاَل مـصفذَ َجَؽ اًـَلاء من اًعواقف ". وكال اجن حميَة  ثـاَل: " ُشا فٌن من ٔبضّمِ اأٔلهواغ، ًو

 فٕان ثـازط ذالالث اأٔلكوال وحصحِح تـضِا ؿَّل تـغ حبص دضم" زمحَ ٝك ثـاَل: "

 

ٔبنَّ نثريًا من اًـَلاء اؾخيوا مبرخَف اْكسًر ؾياًًة هحريًت، من ُؤالء ٕامام اأٔلمئة اجن دزمية زمحَ  -0

ٝك ثـاَل فِو من بٔحسن اًياش لَكمًا فَِ حِت كال ؾن هفسَ: ) ال ٔبؾصف حسًثني مذضاذٍن، مفن 

 .ين تَ أٔلًؤف تُْنلا (اكن ؾيسٍ فََبٔث

ومن اًـَلاء من ظيف تَ معيفاث اكإلمام محمس جن ٕاذٌزس اًضافـي يف نخاتَ "ادذالف اْكسًر" 

اٙكي رهص فَِ ظصفًا من اأٔلدداز ا٢كخـازضة، و٠ك ًلعس الاس خلعاء. كال اًيووي زمحَ ٝك ثـاَل: ) 

، تي ر -زمحَ ٝك-وظيف فَِ اإلمام اًضافـي و٠ك ًلعس   هص َجٍك ًًدَ ِبا ؿَّل ظًصلَ (اسدِفاٍؤ

ًيََوزي زمحَ ٝك ثـاَل يف نخاتَ   وذمن ظيف فَِ نشٛك ٔبتو محمس ؾحس ٝك جن مس١ك جن كذَحة اّٗكِ

ي خمخَف اْكسًر" واكن قصضَ من ُشا اًىذاة )اًصذ ؿَّل من اّذؾى ؿَّل اْكسًر اًخياكغ  "ثبًٔو

( ، كال اًيووي زمحَ ٝك ثـاَل: )ُث والادذالف، واس خحاٌك ا٢كـِن من ا٢كيدس حني ٕاَل ا٢كسَمني
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ا ٔبكوى ؤبوَل وحصك مـؼم  ظيف فَِ اجن كذَحة فبىٔت تبٔص َاء حس ية ؤبص َاء كري حس ية ًىون كرُي

  ا٥كخَف(

و من ٔبؾؼم ما  ومْنم ٔبتو حـفص ٔبمحس جن محمس اًعحاوي زمحَ ٝك ثـاَل يف نخاتَ "مضك األِٓز" ُو

يّنِ هََؼْصُث يف ظيف يف ُشا اًحاة وكس تنّي يف معَؽ نخا
ّ
تَ قصضَ من ثبًَٔف اًىذاة فلال: ) َوا

ُِّت فَيا َواأَلَما َِّة ؾيَ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ِِبأَلَساِهَِس اًَْمْلُدوٌَكِ اًيت هَلََََِا َرُوو اًخَّثَخ ِز اًَْمْصِوً َِ هَِة ؿََيا األٓ

ـْ  ا ٌَْسُلطُ َم ََاَء ِممَّ ١ْكُ مبا فَيا ؾن َبْنَْثِ اًياش، فََماَل كََِِْب َوُحْسِن اأَلَذاِء ًِا فََوَخْسث فَيا َبص ْ ـِ صِفَُُتَا َواًْ

َحاالَ 
ّ
ِخْرَصاحِ اأَلْحاَكِم اًيت فَيا َوِمْن هَْفِي اال َِا َوِمْن اس ْ َِا َوِثخَِْاِن ما كََسْزث ؿَََ من ُمْضِكِ َِ ِث ٕاََل ثَبَمُّ

َي رٛك َبتَْواًِب َبْرُنُص يف ك َِبٍة مْن ـَ ُ ؾز وخي يل من رٛك مْنا حِت بىٔت ؾْنا َوَبْن َبْح ا ما ََيَُة اٟكَّ

ـُ  ِٛكَ َواًَْم َ َبْسبََُلُ اًخَّْوِفَِق ِٙكَ وهََة ِفميَا كََسْزث ؿَََ مْنا َنَشِٛكَ ُمَْخَِمًسا زََواَة ِٝك ؾز وخي ؿَََ، َوَاٟكَّ

َم اًَْوِنَُي ( ـْ ِِب َوِه و َحس ْ  ؿَََ، فٕاهَ َحواٌذ َنِصمٌي، ُو

شا ومْنم ٔبتو جى ص محمس جن اْكسن جن فُوَزك زمحَ ٝك ثـاَل يف نخاتَ "مضك اْكسًر وتَاهَ" ُو

ا اًدضخَِ واًخجس مي  اًىذاة َجؽ فَِ مؤًفَ َجٍك من ٔبحاذًر اًـلِست اًيت زٔبي اجن فوزك ٔبن ػاُُص

ا ا٢كصاذ مْنا وكريضم َِا و فِا ؾن ػاُُص  .تياًء ؿَّل مشُحَ يف اًعفاث، فِلوم تخبًٔو

ًفصذٍو ِبًخعيَف، ًىْنم كس تثٍو وفصكٍو يف نخْبم من ُؤالء حافغ ا٢كلصة ٔبتو معص  ومْنم من ٠ك

ًوسف جن ؾحس ٝك جن محمس جن ؾحس اًَب، وص َخ اإلسالم ثلي اٗكٍن ٔبمحس جن ؾحس اْكَمي جن حميَة، 

ؤبتو اًفصح ؾحس اًصمحن جن ٔبمحس جن زحة ، واْكافغ ٔبمحس جن ؿِل اًـسلالين، و مشس اٗكٍن ٔبتو 

-وكريضم . واأٔلمص نلا كال اًيووي  -زمحِم ٝك َجَـاً  -ٝك محمس جن ٔبيب جىص ) اجن كمي اّكوسًة(  ؾحس

  : )وٕامنا ٍْكي َل اأٔلمئة اّكامـون تني اْكسًر واًفلَ واأٔلظوًَون اًلواظون ؿَّل ا٢كـاين (-زمحَ ٝك

 

اذًر ا٢كععفى ظَّل ٝك ٔبنَّ اًيؼص يف ظصق اًـَلاء ومٌاصمِم يف ذفؽ ٕاَيام الاضعصاة ؾن ٔبح -4

ؿَََ وس١ك ٍمُنّي ٗكى ظاًة اًـ١ك مَىة يف اًخـامي مؽ اًيعوض اًَّشؾَة ونشٛك ٍصتََ ؿَّل ثلسٌس 

وثـؼمي وٕاخالل اًويح نخاًِب وس يًة فال ٍصذ مْنا صُئًا، تي َيُتس يف ظَة اًخوفِق و أكؽ تُْنا؛ 

زمحَ ٝك ثـاَل: )فعَواث ٝك  ورٛك ًـَمَ ٔبن هعوض اًويح ال ثخـازط حبال. كال اجن اًلمي

ضِس تـضَ ًحـغ، فاالدذالف واإلصاكل  وسالمَ ؿَّل من ًعّسق لَكمَ تـضَ تـضًا، ٌو

والاصدداٍ ٕامنا ُو يف اأٔلفِام، ال فامي دصح من تني صفذََ من اً م، واًواحة ؿَّل ك مؤمن ٔبن 

ـ١ك ٔبن فوق ك ري ؿ١ك ؿَمي                                (ٍَِكَ ما ٔبصك ؿَََ ٕاَل ٔبظسق كاقي، ًو

و فلَ اْكسًر، وكس تَف من ؾياًة بٔمئة   -3 ٔبنَّ خمخَف اْكسًر ٍىدسة ٔبطمَخَ من ٔبطمَة ُمذـَلَ ُو
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ٍ تـضِم هعف اًـ١ك. كال اإلمام ؿِل اجن ا٢كسًين زمحَ -اْكسًر ِبشا اًضبٔن مدَلًا ؾؼاميً حِر ؿسَّ

  ومـصفة اًصخال هعف اًـ١ك(: ) اًخفلَ يف مـاين اْكسًر هعف اًـ١ك، -ٝك

 :ذامسًا: تَان حلِلة الادذالف اْكلِلي واًؼاُصي

خني ذالًٌك وزحوًة وؿسذًا، ومذحؼسثني سمؼااًن  -  بٔ  الادذالف اْكلِلي: ُو اًخضاذ اًخام تني جحخني مدساًو

ة؛ أٔلَّنا ويح من ٝك ثـاَل كال ٝك  شا ال ميىن وكوؿَ يف اأٔلحاذًر اًيحًو سؼ ححاهَ: )َوَمؼا وحماًل. ُو

ال َويْحٌ ًُؼؼوََح( )اًؼؼيجم 
ّ
ؼؼَو ا ُُ ْن 

ّ
( واًؼؼويح ٌسؼؼ خحي وكؼؼوغ الادؼؼذالف 4:3ًَْيِعؼؼُق َؾؼؼِن اًَِْؼؼَوى ا

َِ اْدِذالفًا َنِثريًا] )اًًساء: ِ ًََوَخُسوا ِفِ ( كال 20واًخياكغ فَِ ًلوَل ثـاَل: [ َوًَْو اَكَن ِمْن ِؾْيِس كرَْيِ اٟكَّ

زمحَ ٝك ثـاَل يف ثفسرٍي ًِشٍ األًٓة: )ؤبن اٙكي ٔبثُُتم تؼَ مؼن اًخزًنؼي اإلمام محمس جن حٍصص اًعَبي 

من ؾيس زِبم الجساق مـاهََ واقخالف ٔبحاكمَ وثبًَٔس تـضَ تـضؼًا ِبًخعؼسًق وصؼِاذت تـضؼَ ًؼحـغ 

ِبًخحلِق فٕان رٛك ًو اكن من ؾيس كري ٝك الدذَفؼت ٔبحاكمؼَ وثياكضؼت مـاهَؼَ ؤبِبن تـضؼَ ؾؼن 

اإلسالم اجن حميَة زمحَ ٝك: )ال َيوس ٔبن ًوخس يف اًَّشغ ذَبان مذـازضان  فساذ تـغ( وكال ص َخ

من َجَؽ اًوحوٍ، ًوُس مؽ ٔبحسُلا حصحِح ًلسم تَ( وكال اجن اًلمي زمحؼَ ٝك ثـؼاَل: )ؤبمؼا حؼسًثان 

َصَحان  حيان مذياكضان من ك وخَ ًُس ٔبحسُلا انخسًا ًْلٓدص فِشا ال ًوخس ٔبظاًل، ومـار ٝك 

  س يف لَكم اًعاذق ا٢كعسوق ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك اٙكي ال َيصح من تني صفذََ ٕاال اْكؼق(ٔبن ًوخ

                                

و وضم ٍىون يف رُن اًياػص، وال وحوذ َل يف اًواكؽ. كال ٕاجصاُمي جن  -  ة الادذالف اًؼاُصي: ُو

ُتا ؾيسٍ ال حاكذ ثخـؼازط نؼلا ٔبن ك موىس اًضاظِب زمحَ ٝك: )ك من حتلق تبٔظول اًَّشًـة فبٔذٍ

من حلق مٌاظ ا٢كساقي فال ٍاكذ ًلف يف مدضاتَ أٔلن اًَّشًؼـة ال ثـؼازط فَيؼا اًحخؼة فؼا٢كخحلق ِبؼا 

مذحلق مبا يف اأٔلمص فَِزم ٔبن ال ٍىون ؾيسٍ ثـازط وٙكٛك ال َتس ٔبًحخة ذًََني ٔبَجؽ ا٢كسؼَمون ؿؼَّل 

ٔبفؼصاذ ا٣كُتؼسٍن كؼري مـعؼومني مؼن آكعؼبٔ ٔبمىؼن ثـازضِلا حبَر وحة ؿََيم اًوكوف ًىؼن ٢كؼا اكن 

  اًخـازط تني اأٔلذٌك ؾيسضم(

شا الادذالف اًؼاُصي َل ٔبس حاة ؿسًست كس ٔبوحض اجن اًلمي زمحَ ٝك ثـاَل صُئًا مْنا فلال زمحَ  ُو

ٝك ثـاَل: ) وَنن هلول ال ثـازط حبمس ٝك تني ٔبحاذًثؼَ اًعؼحَحة، فؼٕارا وكؼؽ اًخـؼازط، فٕامؼا ٔبن 

ٔبحس اْكسًثني ًُس من لَكمَ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، وكس كَط فَِ تـغ اًصوات مؼؽ هوهؼَ زلؼة ٍىون 

زخذًا، فاًثلة ًلَط، ٔبو ٍىون ٔبحس اْكسًثني انخسًا ًْلٓدص، ٕارا اكن ذمؼا ًلدؼي اًًسؼخ، ٔبو اًخـؼازط يف 

. ؤبمؼا فِم اًسامؽ ال يف هفس لَكمَ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، فال تس من وخَ من ُشٍ اًوحؼوٍ اًثالزؼة

حسًثان َصَحان  حيان مذياكضان من ك وخَ ًُس ٔبحسُلا انخسًا ًْلٓدؼص فِؼشا ال ًوخؼس ٔبظؼاًل، 

ومـار ٝك ٔبن ًُوخس يف لَكم اًعاذق ا٢كعسوق ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك اٙكي ال َيصح مؼن تؼني صؼفذََ 
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مؼن اًلعؼوز يف  ٕاال اْكق، واألٓفة من اًخلعري يف مـصفة ا٢كيلول، واٍمتَزي تؼني َصَحؼَ و مـَؼوَل، ٔبو

فِم مصاذٍ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، ومحي لَكمَ ؿَّل كري ما ؾياٍ تَ، ٔبو مْنلا مـًا، ومن ُِيا وكؼؽ مؼن 

الادذالف واًفساذ ما وكؽ وِبٞك اًخوفِق(. وكال نشٛك )وٕان حعي ثياكغ فالتس من ٔبحس ٔبمؼٍصن: 

ظَّل ٝك ؿََؼَ وسؼ١ك. فؼٕان ٕاما ٔبن ٍىون ٔبحس اْكسًثني انخسًا ًْلٓدص، ٔبو ًُس من لَكم زسول ٝك 

اكن اْكسًثان من لَكمَ ًوُس ٔبحسُلا مًسوذًا فال ثياكغ وال ثضؼاذ ُيؼاك اًحخؼة، وٕامنؼا ًُؼؤىت مؼن 

ًُؤىت ُياك من كدي فِمَ، وحتىميؼَ بٓزاء اًصخؼال، وكواؿؼس ا٢كؼشُة ؿؼَّل اًسؼ ية، فِلؼؽ الاضؼعصاة 

 واًخياكغ والادذالف(

 :ٔبن ٔبس حاة اًخـازط والادذالف حصحؽ ٕاَلومن ذالل اً م اًساتق الجن اًلمي ًؼِص  

ٕاما ٔبن ٍىون ٔبحس اْكسًثني ًُس من لَكمَ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، وكس كَط فَِ تـغ اًصوات مؽ  -6

 .هوهَ زلة زخذًا، فاًثلة ًلَط

 .وٕاما ٔبن ٍىون بٔحس اْكسًثني انخسًا ًْلٓدص، ٕارا اكن ذما ًلدي اًًسخ -0

 .ؽ ال يف هفس لَكمَ ظَّل ٝك ؿَََ وس١كوٕاما ٔبن ٍىون اًخـازط يف فِم اًسام -4

وٕاما من ْجة ثلعري اًياػص يف مـصفة ا٢كيلول، واٍمتَزي تني َصَحَ و مـَوَل. ٔبو من اًلعوز يف   -3

 .فِم مصاذٍ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، ومحي لَكمَ ؿَّل كري ما ؾياٍ تَ، ٔبو مْنلا مـاً 

ة ؿَّل ظاحدَ ٔبفعي ٔبو حتىمي بٓزاء اًصخال، وكواؿس مشُة من ا٢كشاُة ؿَّل -2  اًس ية اًيحًو

 .اًعالت ؤبمت اًدسَمي

 :: مساٛك ٔبُي اًـ١ك يف ذفؽ خمخَف اْكسًر ساذساً 

اًلول اٙكي ؿَََ حلاُري بُٔي اًـ١ك يف ذفؽ اًخـازط اًؼاُصي تني خمخَف اْكسًر، ُو ٔبن ٌسٜك 

 : ا٣كُتس اًعصق اًخاًَة

أكؽ تني اْكسًثني: الحامتل ٔبن ٍىون تُْنلا معوم ودعوض، ٔبو ٕاظالق وثلَِس، ٔبو مجمي ومدني؛   -6

أٔلن اًلاؿست ا٢كلصزت ؾيس ٔبُي اًـ١ك ٔبن ٕاؾلال اً م ٔبوَل من ٕاُلاَل ، كال اإلمام اًضافـي زمحَ ٝك 

٥كخَف ما ٠ك مييض ٕاال ثـاَل: )وال ًًسة اْكسًثان ٕاَل الادذالف ما اكن هللا وْجا ميضَان مـا ٕامنا ا

شا حيصمَ( كال آكعايب زمحَ  ثسلوظ كرٍي مثي ٔبن ٍىون اْكسًثان يف اًَشء اًواحس ُشا حيِل ُو

ٝك ثـاَل: )وسخِي اْكسًثني ٕارا ادذَفا يف اًؼاُص ؤبمىن اًخوفِق تُْنلا وحصثُة ٔبحسُلا ؿَّل األٓدص، 



 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
84 

خـمي ك واحس مْنلا يف موضـَ، وِبشا ٔبن ال حيمال ؿَّل ا٢كيافات، وال ًضة تـضِا تحـغ، ًىن ٌس  

 حصث كضَة اًـَلاء يف نثري من اْكسًر( 

 

اًًسخ: ٕان ٠ك ميىن أكؽ تني اْكسًثني، هُِؼص يف اًخازخي؛ ٢كـصفة ا٢كخبٔدص من ا٢كخلسم، فِىون  -0

ذَفت ا٢كخبٔدص انخسًا ٌَمخلسم ، كال اًضافـي زمحَ ٝك: )فٕارا ٠ك حيمتي اْكسًثان ٕاال الادذالف نلا اد 

 اًلدٍك َنو تُت ا٢كلسش واًحُت اْكصام اكن ٔبحسُلا انخسا واألٓدص مًسوذا( 

ة   -4 اًُتحِح: ٕان ٠ك ميىن أكؽ، و٠ك ًلم ذًَي ؿَّل اًًسخ، وحة ا٢كعري ٕاَل اًُتحِح اٙكي ُو ثلًو

و من ٔبحس اْكسًثني ؿَّل األٓدص تسًَي ال مبجصذ اًِوى. كال اًضافـي زمحَ ٝك ثـاَل: )ومْنا ما ال َيَ

ٔبن ٍىون ٔبحس اْكسًثني ٔبص حَ مبـِن نخاة ٝك ٔبو ٔبص حَ مبـِن سَن اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ذما 

سوى اْكسًثني ا٥كخَفني ٔبو ٔبص حَ ِبًلِاش فبٔي اأٔلحاذًر ا٥كخَفة اكن ُشا فِو ٔبوالُلا ؾيسان بٔن 

)ٕاهَ مذفق ؿَََ، و٠ك  زمحَ ٝك يف مدحر وحوٍ اًُتحِح تني ا٢كخـازضني: ًعاز ٕاًََ(. وكال اًضواكين

َياًف يف رٛك ٕاال من ال ًـخس تَ، ومن هؼص يف ٔبحوال اًعحاتة واًخاتـني وةتـَيم ومن تـسضم 

  وخسضم مذفلني ؿَّل اًـمي ِبًصاحج وحصك ا٢كصحوخ(

 

اًخوكف: ٕارا ثـشز ك ما ثلسم من أكؽ واًًسخ واًُتحِح فٕاهَ َية اًخوكف حِيئش ؾن اًـمي   -3

حيت ًخخني وخَ اًُتحِح. كال اًضاظِب زمحَ ٝك ثـاَل:)...اًخوكف ؾن اًلول مبلذىض تبٔحس اْكسًثني 

و اًواحة ٕارا ٠ك ًلؽ حصحِح...(. كال اًّسزاوي زمحَ ٝك ثـاَل: )ُث اًخوكف ؾن اًـمي  ٔبحسُلا ُو

ٕامنا تبٔحس اْكسًثني واًخـحري ِبًخوكف ٔبوَل من اًخـحري ِبًدساكط أٔلن دفاء حصحِح ٔبحسُلا ؿَّل األٓدص 

 ُو ِبًًس حة ٌَمـخَب يف اْكاٌك اًصاُية مؽ احامتل ٔبن ًؼِص ًلرٍي ما دفى ؿَََ وفوق ك ري ؿ١ك ؿَمي(

 

 ؿ١ك انِِس اْكسًر وَمًُْسوذَ مداذئ( 66)

ُلدي اًًسخ ؾيس اًخـازط   :ؿ١ك اًياِس وا٢كًسود اًًسخ ُو زفؽ اًضازغ ٌَحْك ا٢كخلسم حبْك مذبٔدص. ًو

اًخام تني اأٔلحاذًر ا٢كخاكفئة يف اًلوت مؽ وحوذ ذًَي ؿَّل اًًسخ من هط ؾن اًيِب ظِل ٝك ؿَََ 

وس١ك، ٔبو هط َصايب ٔبو مـصفة اًخازخي وكري رٛك. فاًًسخ ُو ٔبحس ٔبساًَة ٕاساٌك اإلصاكل تني 

 ًر.خمخَف اْكس
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اؿ١ك ٔبن اًًسخ َل اص خلاق ؾيس ٔبزِبة اًحَان ، وحس ؾيس ٔبَصاة ا٢كـاين ، وُشاقط ؾيس اًـا٢كني 

  . ِبأٔلحاكم

                              .ٔبما ٔبظِل : فاًًسخ يف اٌَلة ؾحازت ؾن ٕاتعال اًَشء وٕاكامة بٓدص ملامَ

و ٔبن حيول ما يف آكََة : ٔبتو حامت وكال من اًـسي واًيحي يف ٔبدصى ،  اأٔلظي فَِ اًًسخ ، ُو

ُث اًًسخ يف اٌَلة موضوغ ِٕبساء  ما من هحوت ٕاال وثياخسُتا فُتت : ومٌَ وسخ اًىذاة ، ويف اْكسًر

    :                  مـيَني

 . ٔبحسُلا : اًزوال ؿَّل ْجة الاهـسام

 .واًثاين : ؿَّل ْجة الاهخلال

  : اًًسخ مبـِن اإلساٌك فِو بًٔضا ؿَّل هوؿني ٔبما 

6-  َ َ  حاَة اًض َّ  ُة ُْ اًضَّ  خَ سَ وسخ ٕاَل تسل : َنو كوهلم : و ، ٔبي : ٔبرُحخَ  يَّ اًؼِّ  ُس مْ اًضَّ  ِت رَ سَ ، و

  .وحَت حمِل

 

وسخ ٕاَل كري تسل : ٕامنا ُو زفؽ اْكْك وٕاتعاَل من كري ٔبن ًلمي َل تسال ، ًلال : وسرت اًصحي  -0

 .األِٓز ، ٔبي : ٔبتعَُتا ؤبساٍُتا

لي فِو َنو كوٛك : وسرت اًىذاة ٕارا هلَت ما فَِ ، ًوُس ا٢كصاذ تَ ٕاؿسام ما ؤبما اًًسخ مبـِن اًي

اًعحف ، ومن اًعحف ٕاَل ًٍصس هلِل ٕاَل  ثـمَون نيمت ما وس خًسخ نيا ٕاان : فَِ ، ومٌَ كوَل ثـاَل

ا ، كري ٔبن ا٢كـصوف من اًًسخ يف اًلصبٓن ُو ٕاتعال اْكْك مؽ ٕازحاث آكط ، ونشٛك ُو يف  كرُي

  .                        اًس ية

 

فِو ٔبن حىون األًٓة اًياخسة وا٢كًسوذة ِتخدني يف اًخالوت ، ٕاال ٔبن ا٢كًسوذة ال ًـمي  يف اًىذاة ٔبما

 كري اْكول ٕاَل مذاؿا : - ثحازك وثـاَل -ؾْنا سوْجا اكهت س ية ؛ ًلوَل  ِبا مثي : ؿست ا٢كخوَّف

َّْعنَ  :  ( ، ُث وسرت تبٔزتـة ٔبصِص وؾَّش يف كوَل ثـاَل ٕادصاح ت ةَ  ِتبَهُفِسِِنَّ  ًََُتَ ـَ َ ُِصٍ  َبْزت )  ) َوَؾَّْشاً  َبْص

 ( سوزت اًحلصت
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  . ؤبما يف اًس ية فـَّل َنو من رٛك ٔبًضا ؛ أٔلن اًلاًة ٔبَّنم هلَوا ا٢كًسود نلا هلَوا اًياِس

ا وبٔ  ما حسٍ مفْنم من كال : ٕاهَ تَان اىُتاء مست اًـحاذت ، وكِي : تَان اهلضاء مست اًـحاذت اًيت ػاُُص

 . اٗكوام ، وكال تـضِم : ٕاهَ زفؽ اْكْك تـس زحوثَ

ازثفاغ اْكْك اًثاتت ِبٓكعاة  : وكس ٔبظحق ا٢كخبٔدصون ؿَّل ما رهٍص اًلايض : ٔبهَ آكعاة اٗكال ؿَّل

شا حس َصَحا٢كخلسم ؿَّل وخَ ًوالٍ    . ًاكن ِتخا تَ مؽ حصادَِ ؾيَ ، ُو

ًـخَب ا٤كسزون مـصفة انِس اْكسًر ومًسوذَ من اًفٌون ا٢كِمة اًيت ذاضِا هحاز اًـَلاء ، وذسموا ِبا 

ة اًَّشًفة ، وؾن ُشا ا٢كوضوغ خاء يف ثسًزة اًصاوي ما ًِل : " انِس اْكسًر  اًس ية اًيحًو

كاض فلال : ثـصف اًياِس من ا٢كًسود ، فلال : ال  ؿِل ومًسوذة ، فن رمم ظـة ، فلس مص ؿَّل

صي ، فلال : َُىت ؤبَُىت . . . وكس زوًيا ؾن كال : ٔبؾَا اًفلِاء ؤبجعزضم بٔن ًـصفوا انِس  اًُز

اإلمام ٔبمحس جن  فَِ ًس ُظوََل وساتلة ُبوََل ، فلس كال ٌَضافـي اْكسًر من مًسوذَ . واكن

؟ كال : ال ، كال : فصظت ، ما ؿَميا  اًضافـي نخخت نخة  :مَص وكس كسم من الجن وازت حٌحي

 . اًضافـي ا٣كمي من ا٢كفّس وال انِس اْكسًر من مًسوذَ حِت خاًس يا

 

   .واًًسخ يف اظعالخ ا٤كسزني ُو : زفؽ اًضازغ حىلا مٌَ مذلسما حبْك مٌَ مذبٔدص

كعؽ ثـَلَ ؾن ا٢ككفني ، واحُتس تَ  يف ُشحَ ًِشا اًخـًصف : " فا٢كصاذ جصفؽ اْكْك اًس َوظي كال

ؾن تَان ا٣كمي ، وِٕبضافذَ ٌَضازغ ؾن ٕادداز تـغ من صاُس اًًسخ من اًعحاتة ، فٕاهَ ال ٍىون 

وسزا ، وٕان ٠ك حيعي اًخكَف تَ ٢كن ٠ك ًحَلَ كدي رٛك ٕاال ِٕبدداٍز ، وِبْكْك ؾن زفؽ اإلِبحة 

عَط ا٢كخعي ِبًخكَف ، اكالس خثٌاء وَنوٍ ، اأٔلظََة ، فٕاهَ ال ٌسمى وسزا ، وِب٢كخلسم ؾن اًخر 

وتلوًيا حبْك مٌَ مذبٔدص ، ؾن زفؽ اْكْك مبوث ا٢ككف بٔو سوال حكَفَ ِبيون وَنوٍ ، وؾن اىُتاقَ 

،   ٕاىْك مالكو اًـسو كسا ، واًفعص ٔبكوى ًْك فافعصوا :  ِبىُتاء اًوكت نلوَل ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك

   .فاًعوم تـس رٛك اًَوم ًُس وسزا

ٔبما ٔبهواغ اأٔلحاذًر ا٢كًسوذة فِيي نثريت ومذـسذت ، مفْنا ما ًـصف تخَصحي من زسول ٝك ظَّل ٝك 

ٔبن زسول   زيض ٝك ؾيَ ؿِل من حسًر اإلمام ٔبمحس جن حٌحي ؿَََ وس١ك اكْكسًر اٙكي بٔدصخَ

تـس  ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك َّنيى ؾن سايزت اًلدوز وؾن اأٔلوؾَة ، ؤبن حتخس ْكوم اأٔلضايح

   .زالج

 

لس ؿ١ك تبٔن ُشا اْكسًر مًسود تبٔحاذًر ٔبدصى ، مْنا ما ٔبدصخَ  ثس يسٍ من مس١ك ًو

َّنَخْك ؾن سايزت  :  ؾن ٔبتََ كال : كال زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ؾحس ٝك جن جًصست حسًر
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وَّنَخْك ؾن اًيخِش اًلدوز فزوزوُا ، وَّنَخْك ؾن ْكوم اأٔلضايح فوق زالج فامسىوا ما تسا ًْك ، 

   .ٕاال يف سلاء فاُشتوا يف اأٔلسلِة ُكِا وال جَّشتوا مسىصا

 

ومْنا  "  ؾن ُشا اْكسًر اأٔلذري : " ُشا اْكسًر ذما  خ فَِ ِبًياِس وا٢كًسود َجَـا اًيووي كال

ؾحس ٝك جن ٕاجصاُمي جن  ثس يسٍ من حسًر مس١ك ما ًـصف تلول َصايب ، ومن ٔبمثٍك رٛك ما ٔبدصخَ

زيض ٝك ؾيَ ًخوضبٔ يف ا٢كسجس فلال : ٕامنا ٔبثوضبٔ من ٔبزواز ٔبكط ٔبُكُتا ؛  ٔبِب ٍُصصت ٔبهَ وخس كازع

   .ثوضئوا ذما مست اًياز :  أٔلين َسـت زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ًلول

 

خاجص جن ؾحس  ثس يسٍ من حسًر ٔبتو ذاوذ ُشا اْكسًر وسخ تبٔحاذًر ٔبدصى مْنا ما ٔبدصخَ

اكن بٓدص اأٔلمٍصن من زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك حصك اًوضوء ذما  :  ؾيَ كال زيض ٝك ٝك

   .كريث اًياز

اإلمام  ومْنا ما ؾصف ِبًخازخي فِىون اًساتق مًسوذا واًالحق انخسا . ومن ٔبمثٍك رٛك ما ٔبدصخَ

زخي ٔبن زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ٔبىت ؿَّل   صساذ جن ٔبوش ثس يسٍ من حسًر ٔبتو ذاوذ

و بٓذش تَسي ، ًامثن ؾَّشت ذَت من زمضان ، فلال : ٔبفعص اْكامج  و حيخجم ، ُو ِبًحلِؽ ُو

 . وا٤كجوم

شا اْكسًر وسخ تبٔحاذًر وزذث تـسٍ مْنا اْكسًر اٙكي ٔبدصخَ ثس يسٍ من  اإلمام اًحزازي ُو

و حمصم ،  زيض ٝك ؾْنلا:  اجن ؾحاش حسًر واحذجم ٔبن اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك احذجم ُو

و ظامئ  ُو

  :ٔبيب سـَس حص حسًر ٔبفعص اْكامج وا٤كجوم تال ًزة ، ًوىن وخسان من حسًر  " :اجن حزم كال

ٔبزدط اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك يف اْكجامة ٌَعامئ ، وٕاس ياذٍ َصَح فوحة اأٔلذش تَ ؛ أٔلن 

  "  .لا ٔبو حمجومااًصدعة ٕامنا حىون تـس اًـزمية ، فسل ؿَّل وسخ اًفعص ِبْكجامة سواء اكن حاح

سًيا ؿَّل رٛك  ومْنا ما وُِسَخ تسالٌك اإلحلاغ . نلذي صازة اٖكص ٕان هصز ُشِبا ٔبزتؽ مصاث ، ًو

زيض ٝك ؾيَ ٔبن  كدَعة جن رًؤة ثس يسٍ من حسًر اإلمام ٔبتو ذاوذ اْكسًر األيٓت اٙكي ٔبدصخَ

فاخ٘كٍو ، فٕان ؿاذ فاخ٘كٍو من ُشة اٖكص فاخ٘كٍو ، فٕان ؿاذ  :  اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك كال

فٕان ؿاذ يف اًثاًثة ٔبو اًصاتـة فاكذٍَو ، فبئت جصخي كس ُشة جف٘كٍ ، ُث ٔبيت تَ جف٘كٍ ، ُث ٔبيت تَ 

   .جف٘كٍ ، ُث ٔبيت تَ جف٘كٍ ، وزفؽ اًلذي ، واكهت زدعة

ٌك اإلحلاغ ٔبهَ مًسود تسال مس١ك يف ُشخ   :اًيووي ؿَّل انِس . كال  واإلحلاغ ال ًًَُْسُخ ًوىن ًسل

،  اجن حزم ِبًـمي تَ ، وكال تَ اجن معص تبٔهَ ال ٕاحلاغ ٕار كال اًيووي يف ثـلة اًعيـاين . وكال

 .اًلذي مًسود ِبشا اْكسًر وكرٍي  :اًضافـي وكال
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ـمي  ٔبما ك من اًياِس وا٢كًسود ٕان َصا الْكِلا اًلدول ، ٕاال ٔبهَ ًُتك اًـمي ِبْكسًر ا٢كًسود ًو

  .ِبْكسًر اًياِس

ال َيوس ٔبن ٍىون انخًسا وال مًسوًذا، واس خسًوا ؿَّل ٔبهَ ال َيوس  اإلحلاغ وَجِوز اأٔلظوًَني ؿَّل ٔبن

ا؛ أٔلن  ا ٔبو ٕاحلاؿًا ٔبو كِاًسا، وال خائز ٔبن ٍىون هعًّ ٔبن ٍىون انخًسا تبٔن ا٢كًسود تَ ٕاما بٔن ٍىون هعًّ

 .اإلحلاغ ال تس ٔبن ٍىون َل هط ٌسدٌس ٕاًََ، دعوًظا ٕارا اهـلس ؿَّل ذالف اًيط

  

ُو رٛك اًيط اٙكي اسدٌس ٕاًََ اإلحلاغ، ال هفس اإلحلاغ، وال خائز ٔبن ٍىون  اًياِس وٕاًرا ٍىون

اإلحلاغ ال ٍىون ٕاال ؾن مسدٌَس ٌُسدٌس ٕاًََ ِمن هط ٔبو كِاش؛ ٕار  ا٢كًسود ِبإلحلاغ ٕاحلاؿًا؛ أٔلن

اإلحلاغ تسون مسدٌٍس كوٌل ؿَّل ٝك تلري ؿ١ك، واًلول ؿَّل ٝك تلري ؿ١ك ضالٌك، واأٔلمة ال َتمتؽ ؿَّل 

ا حسج تـس اإلحلاغ اأٔلول؛ أٔلن رٛك اًيط ًو  ضالٌك، ومسدٌس اإلحلاغ اًثاين ال تس بٔن ٍىون هعًّ

 .إلحلاغ اأٔلول ما بٔمىن ٔبن ًيـلس اإلحلاغ ؿَّل ذالفَحتلق كدي ا

 

 َّف ؿ١ك انِس اْكسًر ومًسوذَ :من ٔبضم ا٢كؤًفاث 

أٔليب جىص محمس جن موىس اْكاسسم اهلمشاين)ث/  :نخاة الاؾخحاز يف اًياِس وا٢كًسود من األِٓز -6

األِٓز ا٢كخـازضة رهص ُؼ( ، ونخاتَ معحوغ ومصثة ؿَّل ٔبتواة اًفلَ، وتَ ملسمة يف اًُتحِح تني 223

 . فَيا َخسني وْجًا ٌَُتحِح

نخاة ٕادداز ٔبُي اًصسود يف اًفلَ واًخحسًر مبلساز ا٢كًسود من اْكسًر: أٔليب اًفصح اجن  -0

 .ُؼ(، و٠ك ٌس خوؾة فَِ اجن اّكوسي ك ا٢كًسود231اّكوسي)ث/

 ه ( 036اًضُداين ) اًياِس وا٢كًسود من اْكسًر ًإلمام ٔبيب ؾحس ٝك ٔبمحس جن محمس جن حٌحي -4

 

انِس اْكسًر ومًسوذَ أٔليب جىص بمٔحس جن محمس جن ُائن اًعايئ ا٢كـصوف ِبأٔلثصم اإلمام اْكافغ  -3

ُؼ 6363ُؼ( ٔبحس ٔبَصاة اإلمام ٔبمحس جن حٌحي ظحؽ يف ذاز اْكصمني مَص  016ا٢كخوَّف س ية )

ولَكُلا  (ُؼ6333ز ؿام )تخحلِق ٕاجصاُمي ٕاسلاؾَي اًلايض، وحللَ ٔبًضًا ؾحس ٝك جن محس ا٢كيعو 

 .تسون ٔبساهَس ؿَّل كري ؿاذت ا٢كعيفني من ا٤كسزني اًلسازم، وكِي: ُو خمخَص اًىذاة اأٔلظِل

 

اًياِس وا٢كًسود من اْكسًر أٔليب ذاوذ اًسجس خاين سَامين جن اأٔلصـر اأٔلسذي ظاحة اًسَن  -2

 ُؼ( 012)

 

http://www.alukah.net/sharia/0/73778
http://www.alukah.net/sharia/0/73778
http://www.alukah.net/sharia/0/71717
http://www.alukah.net/sharia/0/71717
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ُؼ(  426اًضُداين ا٢كخوَّف س ية ) انِس اْكسًر ومًسوذَ أٔليب جىص محمس جن ؾامثن جن اّكـس -1

و ٔبحس ٔبَصاة اجن نُسان اًيحوي   .ُو

 

انِس اْكسًر ومًسوذَ أٔلمحس جن ٕاحساق جن ِبَول جن حسان جن س يان اًخيوِخ ا٢كخوَّف س ية )  -1

 ُؼ ( 462

 

اًياِس وا٢كًسود أٔلمحس جن محمس جن سالمة جن ؾحس ا٢كٜك جن سَمة اأٔلسذي اًعحاوي اْكيفي  -2

 ُؼ ( 406) ا٢كخوَّف س ية

 

انِس اْكسًر ومًسوذَ أٔليب حـفص اًيحاش ٔبمحس جن محمس جن ٕاسلاؾَي ا٢كصاذي ا٢كَصي ا٢كخوَّف  -3

 ُؼ ( 442س ية )

 

اًياِس وا٢كًسود أٔليب محمس كاْس جن ٔبظحف جن محمس جن ًوسف اأٔلموي اًلصظِب ا٢كخوَّف س ية  -62

 ه ( 432)

 

 جن محمس جن حـفص جن حِان اأٔلظْباين اًياِس وا٢كًسود من اْكسًر أٔليب اًض َخ ؾحس ٝك -66

 ُؼ ( 413ا٢كخوَّف س ية )

 

انِس اْكسًر ومًسوذَ أٔليب حفط معص جن ٔبمحس جن ؾامثن جن صاُني اًحلساذي ا٢كخوَّف س ية  -60

 .ُؼ( وس َبئت اْكسًر ؾيَ 422)

 

ظويل اًياِس وا٢كًسود أٔليب اًلاْس ؾحس اًىصمي جن ُواسن جن ؾحس ا٢كٜك اًلضريي اًفلَِ األٔ  -64

 ُؼ ( 312ا٢كخكم ا٢كفّس اًيحوي ا٢كخوَّف س ية )

 

ٕاؿالم اًـا٠ك تـس زسوذَ حبلاقق انِس اْكسًر ومًسوذَ أٔليب اًفصح حلال اٗكٍن ؾحس اًصمحن جن  -63

صاين يف 231ؿِل جن اّكوسي اْكيحِل اًحلساذي ا٢كخوَّف س ية ) ُؼ( وكس حللَ ٔبمحس ؾحس ٝك اًُز

 .زساٌك ماحس خري ِبامـة ٔبم اًلصى

وَل نخاة بٓدص سلاٍ ) ٕادداز ٔبُي اًصسود يف اًفلَ واْكسًر مبلساز ا٢كًسود من اْكسًر ( رهص فَِ 

 .ازيني وؾَّشٍن حسًثا ذما كِي: ٕاَّنا مًسوذة
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اًياِس وا٢كًسود يف اْكسًر أٔليب حامس ٔبمحس جن محمس جن مؼفص جن ا٥كخاز اًصاسي ا٢كخوَّف تـس  -62

ُؼ تخحلِق ٔبيب ًـلوة وضبٔث جن 6300اْكسًثة اًلاُصت  ظحؽ يف مىذحة اًفازوق ُؼ(146س ية )

 .نلال ا٢كَصي

 

ُؼ( خمعوظ 162اًياِس وا٢كًسود يف اْكسًر أٔليب جىص جن موىس آكوازسسم ا٢كخوَّف س ية ) -61

 اس خاهحول . -ثوخس وسزة مٌَ يف مىذحة ٔباي ظوفِا

 

ان اٗكٍن اّكـَبي ٕاجصاُمي ج -61 ن معص ا٢كخوَّف س ية زسود اأٔلحداز يف مًسود اأٔلدداز ًَُب

 .ُؼ( ظحـخَ مؤسسة اًىذة اًثلافِة تخحلِق حسن محمس اأٔلُسل140)

 

ؿست ا٢كًسود يف اْكسًر ًحسز اٗكٍن حسني جن ؾحس اًصمحن جن محمس جن ؿِل اجن ٔبيب جىص جن  -62

 ُؼ ( 222اًض َخ ؿِل اأٔلُسل ا٢كخوَّف س ية )

 

 ( مداذئ ؿ١ك ُُشوخ اْكَسًر60)

  :ؿ١ك ُشوخ اْكسًر

ة وتَان مـاىَيا وملاظسُا وما ًخـَق ِبا من اأٔلحاكم، مؽ  ُو اًـ١ك ا٢كخـَق ثَّشخ اأٔلحاذًر اًيحًو

 تَان ٔبكوال اًـَلاء يف رٛك. 

اًَّشخ يف اٌَلة ُو اًىضف واًخوضَح واًفِم واًحَان واْكسًر يف اٌَلة : اْكسًر، و  :حسٍ  -6

 آكَب كََِل ونثرٍي 

و ا٢كصفوغ  فَّشخ اْكسًر  . ويف الاظعالخ : ما بٔضَف ٕاَل اًصسول ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، ُو

وٕارا اكن  . اظعالحًا : اًىضف و اًخوضَح ٢كـاين وفلَ ما ٔبضَف ٕاَل اًصسول ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك

ن : " ُو مجموؿة ا٢كساقي واأٔلظول اًكَة ا٢كخـَلة ِبِة واحست ن ؿ١ك ؛ فإ   "اًـ١ك يف اظعالخ اًخسٍو

ُشخ اْكسًر ُو : مـصفة مجموؿة ا٢كساقي واأٔلظول اًكَة ا٢كخـَلة تخِان مـاين وفلَ ما ٔبضَف ٕاَل 

 . اًصسول ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك. فَّشخ اْكسًر ًلعس تَ ثوضَح وتَان مـاهََ وفلَِ، وممتلاث رٛك

سمى ُشا اًـ١ك تفلَ اْكسًر، ٔبو ؿ١ك ُشخ اْكسًر، بٔو ؿ١ك مـاين اْكسًر، ٔبو ؿ ١ك ٔبظول ثفسري ٌو

 .اْكسًر
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موضوؿَ :  موضوغ ُشا اًـ١ك ُو حسًر اًصسول ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك من ْجة اًلواؿس اًكَة  -0

 .وا٢كساقي ا٢كخـَلة تخِان مـاين اْكسًر، وا٢كصاذ مٌَ

  

: ٕان اًـياًة تفلَ اْكسًر ومـاهََ من ا٢كلاظس اأٔلساس َة اًيت ٌسـى ٕاٍَيا ظاًة اًـ١ك  مثصثَ -4

 : ؤبطمَة ُشا اأٔلمص حْكن يف ٔبموز ؿست، مْنا . ، يف ظًصلَ ًيَي اًسـاذت يف اٗكاٍزناًَّشؾي

ا٢كِمة اًثاهَة:  . ا٢كِمة اأٔلوَل: َصة اٗكًَي : ٕان الاس خسالل اًعحَح ًخوكف ؿَّل رممخني، ُلا -6

ض متي ؿَّل  . اًسالمة من اًًسخ - اًسالمة من ا٢كـازط - .سالمة اًفِم : َصة الاس خسالل، ٌو

ِمة اأٔلوَل ِبًًس حة ٌَحسًر عم ا٢كوضوغ ا٤كوزي ًـ١ك اْكسًر، ؤبظول اأٔلثص، ٕار ُو كواؿس وا٢ك 

وا٢كِمة اًثاهَة عم  . ًـصف مْنا حال اًصاوي وا٢كصوي، ٔبؾين من ْجة مـصفة اًعحَح من اًسلمي

ا٢كلعوذت تؼ "ؿ١ك ٔبظول ثفسري اْكسًر"، حِر َيمت فَِ تضحط اًـَوم واأٔلظول يف فلَ حسًر 

وٙكٛك كال اْكاُك ٔبتو ؾحس ٝك  . ول ، وعم ذاذٍك يف ؿَوم اْكسًر، ًوىين ٔبفصذ ُيا أٔلطمَُتااًصس

تـس  -ُؼ( يف نخاتَ: "مـصفة ؿَوم اْكسًر": "اًيوغ اًـَّشون من ُشا اًـ١ك 322اًيُساتوزي ث) 

 .مـصفة ما كسمٌا رهٍص من َصة اْكسًر ٕاثلااًن ومـصفة ال ثلََسًا وػن

ُو مثصت ُشٍ اًـَوم، والاُامتم تفلَ اْكسًر س ية اّكٍك من اًـَلاء، وال ٌس خلمي ومـصفة فلَ اْكسًر 

ُؼ ٔبو 021كال ؿِل جن دَّشم ث)  . ظَة اْكسًر وثعحَحَ وثضـَفَ تُتك اًخفلَ يف مـاهََ

تـسُا( زمحَ ٝك: " نيا يف جمَس سفِان جن ؾٌَُة، فلال: اي ٔبَصاة اْكسًر ثـَموا فلَ اْكسًر 

ُؼ( زمحَ ٝك : " ثفسري اْكسًر ذري 616بَٔصاة اًصٔبي. كال سفِان اًثوزي ث) حِت ال ًلِصُك 

ُؼ( زمحَ ٝك .مثِل كال ؿِل جن ا٢كسًين ث) 611ونشا وزذ ؾن ٔبيب ٔبسامة ث)   "من سلاؿَ

كال  . " ُؼ( زمحَ ٝك: " اًخفلَ يف مـاين اْكسًر هعف اًـ١ك، ومـصفة اًصخال هعف اًـ١ك040

َ ث  ُؼ( زمحَ ٝك: " نيت ٔبخاًس ِبًـصاق ٔبمحس اجن حٌحي ث) 042) ه ٕاحساق جن زاًُو

ه( ؼ ، وبَٔصاتيا، فىٌا هخشاهص اْكسًر، من ظًصق وظًصلني  044ُؼ( وحيىي جن مـني ث ) 036

وزالزة، فِلول حيىي جن مـني من تُْنم: وظًصق نشا! فبٔكول : ٔبًُس كس حص ُشا ِٕبحلاغ مٌا؟ 

؟ ما فلَِ؟. فِحلون ُكِم ٕاال ٔبمحس جن حٌحي) فبٔكول: ما مصاذ )فِلوًون: !هـم  شا  . "ٍ؟ ما ثفسرٍي ُو

اًيط فَِ ثيخَِ رمم ًك ظاًة حسًر ٌض خلي تخرصجي اْكسًر، ٔبن ًخًدَ ٕاَل ٔبن مـصفة مصثحة 

اْكسًر ًُست عم ذامتة ا٢كعاف، ًوُست عم اًلاًة ا٢كلعوذت، تي ا٢كلعوذ مـصفة ثفسري اْكسًر 

شا  . ِبًلِام ثَّشغ ٝك ثـاَل ز وخي تَ، فِيال ا٢كس١ك سـاذت اٗكاٍزنومـياٍ ومصاذٍ، ًَخـحس ٝك ؾ ُو

اًـ١ك حيخاخَ ا٢كسَمون؛ ًخحلِق ا٢كخاتـة ٌَصسول ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، واًلِام ثَّشغ ٝك ؾز وخي . 

  :ُؼ( زمحَ ٝك : "حيخاح ا٢كسَمون ٕاَل ص َئني102كال اجن حميَة ث) 
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تبًٔفاع اًىذاة واًس ية؛ تبٔن ًـصفوا ًلة اًلصبٓن اًيت ىزل ِبا ، وما كاَل مـصفة ما ٔبزاذ ٝك وزسوَل  -6

شا ٔبظي اًـ١ك  اًعحاتة واًخاتـون هلم ِٕبحسان وسائص ٔبمئة ا٢كسَمني، يف مـاين ثٜك اأٔلًفاع. ُو

 واإلميان واًسـاذت واًيجات.

وا٥كاًفة فُتذ؛ فِجـي  مـصفة ما كاَل اًياش يف ُشا اًحاة ؛ ًَيؼص ا٢كـاين ا٢كوافلة ٌَصسول فذلدي، -0

شا ُو اًفوس اْكلِلي،  .لَكم ٝك وزسوَل ومـاىَيلا عم اأٔلظي، وما سواُلا ٍصذ ٕاٍَيا " اُؼ ُو

هلي ؾن تـغ اًسَف كوَل: "اظَحوا اًىٌوس حتت ُكلاث زسول  . وا٢كلعس اأٔلَسى، واًىُت اًىدري

اًـ١ك اًيت ًعَة من ك ٔبحس فعَة مـاين اْكسًر وفلَِ من نيوس  . " ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك

ٔبن ٌسـى ٕاَل حتعََِا وظَْبا وحتعَي اْكسًر ومـصفة فلَِ وقًصحَ، والاحذَاظ يف فِم مـاهََ؛ 

 من ا٢كِلاث ِبًًس حة ٌَمحسج؛ ٕار اإلذالل تشٛك ًوحة اصدداٍ ا٢كُصاذ تلري ا٢كُصاذ .

َّشؾَة ُكِا ثيخين ؿَََ، ٕار ُشا اًـ١ك ُو بٔظي يف اًـَوم اً  . وسخذَ : ٕاَل سائص اًـَوم اًَّشؾَة -3

فِم اْكسًر ومـصفة ا٢كصاذ مٌَ ًخوكف ؿَََ معي ا٢كفّس واًفلَِ واأٔلظويل وا٢كخكم يف مداحر 

واً م يف اًـَوم اًَّشؾَة َجَـِا ُو لَكم ًلوم يف ٔبظِل ؤبساسَ ؿَّل مـاين اًلصبٓن  . اًـلِست

   . ؼمي وس ية هخَِ اًىصميواًس ية، فِشا اًـ١ك ٔبظي اًـَوم وِبة اًفِوم ًىذاة ٝك اًـ

وثضـَفَ تُتك اًخفلَ  فضِل : من بُٔشف اًـَوم ، حِر ٔبهَ ال ٌس خلمي ظَة اْكسًر وثعحَحَ -2

 يف مـاهََ.

واضـَ : ٔبول من حكم يف ُشا اًـ١ك ُو اًصسول ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، فلس اكن ًحني ٌَعحاتة  -1

نيوس اْكسًر اًيحوي، ُث ساز ؿَّل سخِِل  مـاين تـغ اأٔلًفاع وا٢كصاذ مْنا، فَِفت اأٔلهؼاز ٕاَل

ىذة اًِت وضـِا اًـَلاء اً و َصاتخَ زضوان ٝك ؿََيم واأٔلمئة من تـسضم، زيض ٝك ؾْنم ٔبَجـني . 

ي  ًَّشخ اأٔلحاذًر واًِت جض متي ؿَّل ك اًفٌون من ُشخ ًلًصة ٔبًفاػَ وٕاؾصاة تـضِا وثبًٔو

ا فلَِة ٔبو كري رٛك. وكس حىون ُشٍ ٥كخَف اْكسًر ورهص فواقس اْكسًر سواء اكهت ٔبحاكم

 اًَّشوخ ًىذة اًس ية اأٔلظََة ٔبو اًخاتـة.

 اَسَ : ؿ١ك ُشوخ اْكسًر.  -1

ٌس متس ُشا اًـ١ك من اْكسًر هفسَ، فٕان اْكسًر ًفّس اْكسًر، نلا س َبئت تَاهَ  : ٍاس متساذ -2

س متس من  س متس بًٔضًا من لَكم اًعحاتة زضوان ؿََيم، ٌو لَكم اًسَف، فٕان ٕان صاء ٝك ثـاَل، ٌو

٠ك جنس ٌَفؼة ثفسريًا يف اْكسًر جصواايثَ ويف موضوؿَ، و ال يف لَكم اًعحاتة، و ال يف لَكم 

و  مـصفة ما  . اًسَف، هؼصان يف اٌَلة، فٕان اٌَسان اٙكي اكن ًخكم تَ اًصسول ظَّل ؿَََ وس١ك

، وما كاَل اًعحاتة ِباىزل  ٔبزاذ ٝك وزسوَل تبًٔفاع اًىذاة واًس ية؛ ِبًصحوغ ٕاَل ًلة اًلصبٓن اًيت

واًخاتـون هلم ِٕبحسان وسائص ٔبمئة ا٢كسَمني، يف مـاين ثٜك اأٔلًفاع ؛ ُث مـصفة ما كاَل اًياش يف ُشا 
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اًحاة؛ ًَيؼص ا٢كـاين ا٢كوافلة ٌَصسول فذلدي، وا٥كاًفة فُتذ؛ فِجـي لَكم ٝك وزسوَل ومـاىَيلا عم 

 . فة ذما حيخاح ٕاًََ ا٢كسَموناأٔلظي، وما سواُلا ٍصذ ٕاٍَيا ؛ُشٍ ا٢كـص 

ُو ِبًًس حة ٕاَل معوم ا٢كسَمني فصط نفاًة ٕارا كام تَ اًحـغ سلط  . حْكَ : ٔبى حْك ثـَمَ -3

وِبًًس حة ٕاَل من ًخكم يف اًَّشغ ؤبحاكمَ ومـاهََ فصط ؿني، ٕار هَف ًخكم يف  . ؾن األٓدٍصن

و ال ًـصف مـاين اأٔلحاذًر وفلِِا وا٢كصاذ مْن وكس ثلصز ٔبن سوء فِم اًلصبٓن  ! ا ؟مـاين اًَّشغ ُو

تي سوء اًفِم ؾن ٝك وزسوَل ظَّل ٝك . اًـؼمي، واْكسًر اًَّشًف، ٕاحساج يف اٗكٍن واًَّشغ

من لَكم اجن حميَة تخَصف ، اهؼص ثفسري سوزت  ؿَََ وس١ك، ٔبظي ك تسؿة وضالٌك، وضبٔث 

 وثَصف. ( ِبدذعاز 422ؼ61 424اإلذالض الجن حميَة مضن مجموغ اًفذاوى ) /

مساقِل حتٍصص ُسف اْكسًر وملعسٍ، ومـياٍ ؿَّل ْجة اإلحلال، وسالمذَ من ا٢كـازط  -62

لعس تشٛك اأٔلًفاع اًواكـة يف اْكسًر  واًياِس، وثفسري اأٔلًفاع، وتَان مـاىَيا و ا٢كصاذ مْنا. ًو

َِن تثالزة حواهة وعم : . اًيحوي ـْ ُ  فَّشخ اْكسًر ً

اًخرصجي وتَان ذزخة اْكسًر ، واًخـًصف ِبًصوات، وضحط ما ما ًخـَق ِبإلس ياذ ، من حِر  -6

حيخاح ٕاَل ضحط من ٔبسلاء اًصوات، مؽ تَان ا٢كِمي وا٢كْبم يف اإلس ياذ، ؿَّل وخَ الادذعاز، وتسون 

  . ثـمق وٕامـان؛ أٔلن ًك خاهة من ُشٍ اّكواهة ا٢كخـَلة ِبإلس ياذ ؿ١ك َيخط تَ

ورٛك ِبًصحوغ ٕاَل نخة اًلًصة  –حتخاح ٕاَل تَان  –ما ًخـَق تخِان مـاين بًٔفاع اْكسًر  -0

  . واٌَلة

شا ُو فلَ اْكسًر، اٙكي ختخَف فَِ مٌاسغ ٔبهؼاز ٔبُي اًـ١ك  -4 تَان ا٢كصاذ ِبْكسًر، ُو

واس خًداظِم. مؽ مالحؼة ٔبن اًفصق تني تَان مـِن اٌَفغ من ْجة اٌَلة وتني تَان ا٢كـِن ا٢كصاذ من 

 .اْكسًر 

 

 خ حسًر اًصسول ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك:يف ٔبظول ُش  اًخبًَٔف

اؿ١ك ٔبن لَكم اًـَلاء زمحِم ٝك ثـاَل يف ٔبظول ثفسري اْكسًر وتَان مـاهََ وفلَِ، مدثوج يف  

سواء مْنا ما اكن مذـَلًا تـ١ك مععَح اْكسًر ، ٔبو ما اكن مذـَلًا ثَّشوخ اْكسًر، بٔو ما  معيفاِتم

ُؼ( 423تي رهص اجن حدان ث)  . ي ُشا اًـ١ك ًُست تحسغمفساق .اكن مذـَلًا ِبًصذوذ ؿَّل ا٥كاًفني 

زمحَ ٝك ثـاَل نخاًِب َل وَسَ تؼ "فعول اًسَن"، ًحسو من ذالل ٕاصازاثَ ٔبهَ ًخـَق ِبًلواؿس اًيت 

ٔبدصخَ اًحزازي يف نخاة اًصكاق،  . حيخاح ٕاٍَيا من ًخكم يف ثفسري اْكسًر وتَان حسًر َصَح

( ، ومس١ك يف نخاة اٙكهص واٗكؿاء ، 1221 ًلاءٍ، حسًر زمق )ِبة من ٔبحة ًلاء ٝك ٔبحة ٝك
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( ُياك ٔبهواغ حسًثِة ثخـَق تؼ "ٔبظول ثفسري  0124ِبة من ٔبحة ٝك ًلاءٍ، حسًر زمق )

 اْكسًر اًيحوي"، وعم : 

 قًصة  -4خمخَف اْكسًر ومضكَ               -0انِس اْكسًر ومًسوذَ         -6

   فلَ اْكسًر -2     ٔبس حاة وزوذ اْكسًر     -3

شٍ اأٔلهواغ مشهوزت يف نخة مععَح اْكسًر زذوذ اًـَلاء زمحِم ٝك ثـاَل ؿَّل ا٥كاًفني ثخضمن  . ُو

ة. ونخة ص َخ اإلسالم  اًخيخَِ ؿَّل نثري من كواؿس الاس خًداظ واًفِم ٌَلصبٓن اًـؼمي واًس ية اًيحًو

ة يف هلغ لَكم اًض َـة واًلسًزة"، مََئة ومضحوهة اجن حميَة زمحَ ٝك وذاظة: "م ْناح اًس ية اًيحًو

 تشٛك، ونشا نخة ثَمَشٍ اجن كمي اّكوسًة وذاظة: "تساقؽ اًفواقس"، و "ساذ ا٢كـاذ"، مضحوهة تشٛك

ا ثيخَيًا ؿَّل بٔظول ثفسري اْكسًر: " فذح اًحازي ثَّشخ  . ٔبما نخة ُشوخ اْكسًر فبٔفضَِا ؤبنُْث

ُؼ( زمحَ 6421ورهص ظسًق حسن ذان ث)  . الجن جحص اًـسلالين زمحَ ٝكَصَح اًحزازي "، 

نخاًِب كس ًؼن ٔبهَ يف ؿ١ك ُشوخ اْكسًر، حِر كال زمحَ ٝك: " ٔبما ظًصلة  "ٝك يف نخاتَ "اْكعة

 . "ِبًخبًَٔف زفِؽ اٗكٍن اٗكَُوي، يف زساًخَ ا٢كسلات تؼ "اًخْكَي اًَّشخ وضواتعَ فلس ٔبفصذٍ 

 اث َّف ؿ١ك ُشوخ اْكسًر :من ٔبضم ا٢كعيف

  ن اجن جحص اًـسلالين ٌَحافغ ُشخ َصَح اًحزازيفذح اًحازي ، واٙكي ًـخَب ٔبحس ذواٍو

َمَة ا٢كِمة، بٔذش يف َجـَ وثبًَٔفَ وٕامالقَ وثيلِحَ ٔبنْث من اإلسالم ا٢كـخَبت، ومعاذٍز اًـ 

َخس وؾَّشٍن س ية، جفمؽ فَِ ُشوخ من كدِل ؿَّل َصَح اًحزازي، ِبسعًا فَِ ٕاًضاخ 

اًعحَح وتَان مض ثَ، وحاكًة مساقي اإلحلاغ، وثسط آكالف يف اًفلَ واًخعحَح 

َ واًخضـَف واٌَلة واًلصاءاث، مؽ اًـياًة اًواْضة تضحط َص  َح اًحزازي وزواايثَ واًخيًو

 ؿَّل اًفصوق فَيا، مؽ فواقس نثريت وفصاقس انذزت واس خعصاذاث انفـة

 ا٢كؤًف: ٔبمحس جن محمس جن ٔبمح جىص جن ؾحس ا٢كٜك  - ٕازصاذ اًسازي ًَّشخ َصَح اًحزازي

 (.ُؼ 304 اًلسعالين اًلذَِب ا٢كَصي، ٔبتو اًـحاش، صِاة اٗكٍن )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: محمس جن بئب ٕاحساق جن ٕاجصاُمي جن ًـلوة  - حبص اًفواقس ا٢كسمى مبـاين اأٔلدِاز

 (.ُؼ 422 اً ِبري اًحزازي اْكيفي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن  - ِبجة كَوة اأٔلجصاز وكصت ؾَون اأٔلدِاز يف ُشخ حوامؽ اأٔلدداز

 (.ُؼ 6411 ان  اًسـسي )ا٢كخوَّف:

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/923_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/380_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1376_%D9%87%D9%80
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 ن جن ؾحس ا٢كؤًف: ٔبتو اًـالء محمس جن ؾحس اًصمح - حتفة اأٔلحوري ُشخ سَن اًُتمشي

 (.ُؼ 6424 اًصحمي ا٢كحازنفوزى )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: فِعي جن ؾحس اًـٍزز جن فِعي اجن محس ا٢كحازك اْكصميِل  - ثعٍصز زايط اًعاْكني

 (.ُؼ 6411 اًيجسي )ا٢كخوَّف:

 ومـِا: ُشخ اأٔلحاذًر اًيت ساذُا اجن  - اًخحفة اًصِبهَة يف ُشخ اأٔلزتـني حسًثًا اًيووًة

 6361 ا٢كؤًف: ٕاسلاؾَي جن محمس جن مايح اًسـسي اأٔلهعازي )ا٢كخوَّف: -زحة اْكيحِل 

 (.ُؼ

  ٔا٢كؤًف: محمس جن ظاُك جن محمس اًـثميني  - تـنيز اًخَرَط ا٢كـني ؿَّل ُشخ األ

 (.ُؼ 6306 )ا٢كخوَّف:

 ًف: ٔبتو معص ًوسف جن ؾحس ٝك جن محمس جن ا٢كؤ  - اٍمتَِس ٢كا يف ا٢كوظبٔ من ا٢كـاين واأٔلساهَس

 (.ُؼ 314 ؾحس اًَب جن ؿامص اٍمنصي اًلصظِب )ا٢كخوَّف:

 ص اْكواٛك ُشخ موظبٔ ماٛك ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ٔبتو جىص، خالل اٗكٍن اًس َوظي  - ثيٍو

 (.ُؼ 366 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو ؾحس اًصمحن ؾحس ٝك جن ؾحس اًصمحن جن  - ثُسري اًـالم ُشخ معست اأٔلحاكم

 (.ُؼ 6304 ظاُك جن محس جن محمس جن محس اًخسام )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ٔبمحس  - خامؽ اًـَوم واْكْك ثَّشخ َخسني حسًثا من حوامؽ اًكم

 (.ُؼ 132 جن زحة اْكيحِل )ا٢كخوَّف:

  ا٢كؤًف: محمس جن بئب جىص جن ٔبًوة جن سـس مشس  - ذحاص َة اجن اًلمي ؿَّل سَن بئب ذاو

 (.ُؼ 126 اٗكٍن اجن كمي اّكوسًة )ا٢كخوَّف:

 ص اًيلي  122 ا٢كؤًف: ؿالء اٗكٍن ؿِل جن ؾامثن، اًضِري ِبجن اًُتنلاين )ا٢كخوَّف: - اّكُو

 (.ُؼ

 ا٢كؤًف: محمس ؿِل جن محمس جن ؿالن جن ٕاجصاُمي  - ذًَي اًفاْكني ًعصق زايط اًعاْكني

 (.ُؼ 6221 اًحىصي اًعسًلي اًضافـي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ٔبتو جىص، خالل اٗكٍن  - اٗكًحاح ؿَّل َصَح مس١ك جن اْكجاح

 (.ُؼ 366 اًس َوظي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: اجن ماخَ / اًس يسي - سَن اجن ماخَ حباص َة اًس يسي 
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 اًس َوظي -اًس يسي  -ا٢كؤًف: اًًسايئ  - اصُيت اًس يسي واًس َوظيسَن اًًسايئ حب 

 ا٢كًؤف: ظاُك جن ؾحس اًـٍزز جن محمس جن ٕاجصاُمي بٓل اًض َخ - ُشخ اأٔلزتـني اًيووًة 

 ة ا٢كؤًف: ثلي اٗكٍن ٔبتو اًفذح محمس  - ُشخ اأٔلزتـني اًيووًة يف اأٔلحاذًر اًعحَحة اًيحًو

ة جن معَؽ اًلضريي، ا٢ك  (.ُؼ 120 ـصوف ِبجن ذكِق اًـَس )ا٢كخوَّف:جن ؿِل جن ُو

 ة ا٢كؤًف: ٔبتو سهصاي حميي اٗكٍن حيىي  - ُشخ اأٔلزتـني اًيووًة يف اأٔلحاذًر اًعحَحة اًيحًو

 (.ُؼ 111 جن ُشف اًيووي )ا٢كخوَّف:

 333 ا٢كؤًف: اجن تعال ٔبتو اْكسن ؿِل جن ذَف جن ؾحس ا٢كٜك )ا٢كخوَّف: - ُشخ اًحزازي 

 (.ُؼ

 (.ُؼ 6306 اًـثميني )ا٢كخوَّف: ا٢كًؤف: محمس جن ظاُك جن محمس - ُشخ زايط اًعاْكني 

 ا٢كؤًف: ؾحس ا٤كسن جن محس اًـحاذ اًحسز - ُشخ سَن ٔبيب ذاوذ 

 ا٢كًؤف: ٔبتو محمس محموذ جن بمٔحس جن موىس جن ٔبمحس جن حسني  - ُشخ سَن ٔبيب ذاوذ

 (.ُؼ 222 ز اٗكٍن اًـَِن )ا٢كخوَّف:اًلَخامح اْكيفى تس

 َا٢كؤًف: ملَعاي جن كََج جن ؾحس ٝك اًحىجصي  -اإلؿالم ثسًذَ  - ُشخ سَن اجن ماخ

 (.ُؼ 110 ا٢كَصي اْكىصي اْكيفي، ٔبتو ؾحس ٝك، ؿالء اٗكٍن )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ؾحس ٝك جن ؾحس اًصمحن جن ؾحس ٝك جن خٍَبن - ُشخ معست اأٔلحاكم 

 6263 ا٢كؤًف: ا٢كال ؿِل اًلازي، ؿِل جن سَعان محمس )ا٢كخوَّف: - ُشخ مس يس ٔبيب حٌَفة 

 (.ُؼ

 ا٢كؤًف: محمس ٔبهوز صاٍ جن مـؼم صاٍ اًىضمريي  - اًـصف اًضشي ُشخ سَن اًُتمشي

 (.ُؼ 6424 اًِيسي )ا٢كخوَّف:

  ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ٔبتو  - يف ٕاؾصاة اْكسًرؾلوذ اًزجصخس ؿَّل مس يس اإلمام ٔبمحس

 (.ُؼ 366 جىص، خالل اٗكٍن اًس َوظي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو محمس محموذ جن ٔبمحس جن موىس جن بمٔحس جن  - معست اًلازي ُشخ َصَح اًحزازي

 (.ُؼ 222 اْكيفى تسز اٗكٍن اًـَِن )ا٢كخوَّف:حسني اًلَخامح 

 ا٢كؤًف: محمس مشس اْكق اًـؼمي بِٓبذي  - ؾون ا٢كـحوذ ُشخ سَن ٔبيب ذاوذ

 (.ُؼ 6403 )ا٢كخوَّف:
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  ؾون ا٢كـحوذ ُشخ سَن ٔبيب ذاوذ، ومـَ حاص َة اجن اًلمي: ِتشًة سَن بئب ذاوذ وٕاًضاخ

ا٢كؤًف: محمس ٔبُشف جن ٔبمري جن ؿِل جن حِسز، ٔبتو ؾحس اًصمحن، ُشف  - ؿَِل ومض ثَ

 (.ُؼ 6403 ًـؼمي بِٓبذي )ا٢كخوَّف:اْكق، اًعسًلي، ا

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًفضي ٔبمحس جن ؿِل جن محمس جن ٔبمحس جن  - فذح اًحازي ُشخ َصَح اًحزازي

 (.ُؼ 220 جحص اًـسلالين )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ٔبمحس جن زحة اْكيحِل  - فذح اًحازي ُشخ َصَح اًحزازي

 (.ُؼ 132 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف:  - واجن زحة زمحِلا ٝك فذح اًلوي ا٢كخني يف ُشخ اأٔلزتـني وحمتة اٖكسني ٌَيووي

 ؾحس ا٤كسن جن محس اًـحاذ اًحسز

 ا٢كؤًف: محمس ٔبهوز صاٍ جن مـؼم صاٍ اًىضمريي اًِيسي  - فِغ اًحازي ُشخ اًحزازي

 (.ُؼ 6424 )ا٢كخوَّف:

  ا٢كؤًف: ٍسن اٗكٍن محمس ا٢كسؾو تـحس اًصؤوف جن ةح  - اًعلريفِغ اًلسٍص ُشخ اّكامؽ

 (.ُؼ 6246 اًـازفني جن ؿِل ا٢كياوي )ا٢كخوَّف:

 َُّة جُن َبمْحََس  - ا٥كخَص اًيعَح يف ِتشًة نخاة اّكامؽ اًعحَح جِن َبيِب ُظْفَصَت ا٢كًؤف: ا٢كََُِ

، )ا٢كخوَّف: ِس جِن َؾْحِس ِٝك اأَلَسِسيُّ اأَلهَْسًيُِسُّ َْ  (.ُؼ 342 َبس ِ

 ا٢كؤًف: ؾحَس ٝك اًصحلاين ا٢كحازنفوزي  - مصؿات ا٢كفاثَح ُشخ مضاكت ا٢كعاتَح

 (.ُؼ 6363 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: ا٢كال ؿِل اًلازي، ؿِل جن سَعان محمس  - مصكات ا٢كفاثَح ُشخ مضاكت ا٢كعاتَح

 .(ُؼ 6263 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًوًَس سَامين جن ذَف جن سـس جن ٔبًوة جن وازج  - ا٢كيخلى ُشخ موظبٔ ماٛك

 (.ُؼ 313 اًحا  اأٔلهسًيس )ا٢كخوَّف:

 ِبذٌس اًعْنا  ا٢كؤًف: ؾحس إكَس محمس جن  - جماًس اًخشنري من حسًر اًخضري اًيشٍص

 (.ُؼ 6423 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو سهصاي حميي اٗكٍن حيىي جن ُشف اًيووي  - ا٢كْناح ُشخ َصَح مس١ك جن جحاح

 (.ُؼ 111 )ا٢كخوَّف:
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 ا٢كؤًف: ٔبتو اًفضي ٔبمحس جن ؿِل  - ُسي اًسازي ملسمة فذح اًحازي ُشخ َصَح اًحزازي

 (.ُؼ 220 جن محمس جن ٔبمحس جن جحص اًـسلالين )ا٢كخوَّف:

 

 ًرسِ اْكَ جي صِ ( مداذئ ؿ١ك ختَْ 64)

 –ُو اًـ١ك اٙكي َيمت حبسًر زسول ٝك س يسا ومذيا، ٔبي زواًة وذزاًة وؾزو ُشٍ اأٔلحاذًر 

ا ا من نخة اًس ية اأٔلظََة مؽ تَان ظصكِا واْكْك  -ٔ حاذًر نخاة فلَ ٔبو ثفسري وكرُي ٕاَل معاذُز

خٍَبن، واً م ؿََيا تخِان ذزحُتا. وكِي: ؾزو اْكسًر ٕاَل من ٔبدصخَ من ٔبمئة وؿَلاء اْكسًر ا٢كـ 

ؿَََ تـس اًخفذُش ؾن حاَل وزخال خمصخَ. وكس وضبٔ ُشا اًـ١ك ثسخة ِكََص ِبغ ا٢كخبٔدٍصن ؾن اإل٢كام 

ن اًس ية.   مبـصفة مواضؽ اْكسًر يف ذواٍو

 من ٔبضم ا٢كعيفاث يف ؿ١ك اًخرصجي :

 

 تخرصجي  محمس ان  اٗكٍن اأٔلًحاين متام ا٢كية يف اًخـََق ؿَّل فلَ اًس ية، كام فَِ مؤًفَ نخاة

 .ٌَس َس ساتق فلَ اًس ية تـغ ٔبحاذًر نخاة

 حاش ٔبمحس جن ؾحس اْكَمي جن ؾحس اًسالم جن ا٢كًؤف: ثلي اٗك - ٔبحاذًر اًلعاض ـَ ٍن ٔبتو اً

 (.ُؼ 102 ؾحس ٝك جن بئب اًلاْس جن محمس اجن حميَة اْكصاين اْكيحِل اٗكمضلي )ا٢كخوَّف:

 ؤًف: صِاة اٗكٍن ٔبمحس جن ٔبيب جىص جن ا٢ك - احتاف آكريت ا٢كِصت جزواقس ا٢كساهَس اًـَّشت

 (.ُؼ 232 ٕاسلاؾَي اًحوظريي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ؿِل جن سَعان محمس، ٔبتو اْكسن هوز اٗكٍن ا٢كال  - اأٔلحاذًر اًلسس َة اأٔلزتـًَِة

 (.ُؼ 6263 اًِصوي اًلازي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: محمس ان  اٗكٍن اأٔلًحاين  - ٕازواء اًلََي يف ختصجي ٔبحاذًر مٌاز اًسخِي

 (.ُؼ 6302 )ا٢كخوَّف:

 ِيس ا٢كـخَِِل تبٔظصاف ا٢كس يَس اْكيحِل ا٢كؤًف: ٔبتو اًفضي ٔبمحس جن ؿِل جن محمس  - ٕاظصاف ا٢كُس ْ

 (.ُؼ 220 جن ٔبمحس جن جحص اًـسلالين )ا٢كخوَّف:

 ََزاث ؿَّل اًىذة سواقس اأٔلمايل - اإلمياء ٕاَل سواقس اأٔلمايل واأٔلحزاء  واًفواقس وا٢كـامج وا٢كَض ْ

از -اًس خة وا٢كوظبٔ ومس يس اإلمام ٔبمحس   ا٢كؤًف: هخِي سـس اٗكٍن َسَمي َحصَّ
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 ا٢كؤًف: ؿِل جن محمس جن ؾحس ا٢كٜك اًىذاسم إكريي  - تَان اًوضم واإلَيام يف نخاة اأٔلحاكم

 (.ُؼ 102 اًفايس، ٔبتو اْكسن اجن اًلعان )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًفضي ٍسن اٗكٍن ؾحس اًصحمي جن اْكسني جن ؾحس  - ختصجي ٔبحاذًر اإلحِاء

 (.ُؼ 221 اًصمحن جن ٔبيب جىص جن ٕاجصاُمي اًـصايق )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 321 ا٢كؤًف: محمس ظاُص جن ؿِل اًفذين )ا٢كخوَّف: - ثشهصت ا٢كوضوؿاث 

 6302 :ا٢كؤًف: محمس ان  اٗكٍن اأٔلًحاين )ا٢كخوَّف - متام ا٢كية يف اًخـََق ؿَّل فلَ اًس ية 

 (.ُؼ

 ا٢كؤًف: مشس اٗكٍن ٔبتو ؾحس ٝك محمس جن ٔبمحس جن  - ثيلِح اًخحلِق يف بٔحاذًر اًخـََق

 (.ُؼ 132 ؾامثن جن كَاًلْاس اٙكُِب )ا٢كخوَّف:

 َاًخـََلاث اْكسان ؿَّل َصَح اجن حدان ومتَزي سلميَ من َصَحَ، وصارٍ من حمفوػ - 

 (.ُؼ 6302 ا٢كؤًف: محمس ان  اٗكٍن اأٔلًحاين )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ظاُك جن ؾحس اًـٍزز جن محمس جن ٕاجصاُمي بٓل  - ن ٕازواء اًلََياًخْكَي ٢كا ختصَيَ م

 اًض َخ

 ا٢كًؤف: ٔبتو اًفضي ٔبمحس جن ؿِل جن  - اًخَرَط اْكحري يف ختصجي بٔحاذًر اًصافـي اًىدري

 (.ُؼ 220 محمس جن ٔبمحس جن جحص اًـسلالين )ا٢كخوَّف:

 واقِس ا٢كؤًف: محمس جن محمس جن سَامين جن اًفايس جن  - َجؽ اًفواقس من خامؽ اأٔلظول ومجمؽ اًزَّ

 (.ُؼ 6233 ظاُص اًسويس اًصذواين ا٢كلصيب ا٢كاًًك )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًفضي بمٔحس جن ؿِل جن محمس جن ٔبمحس جن  - صجي ٔبحاذًر اًِساًةاٗكزاًة يف خت

 (.ُؼ 220 جحص اًـسلالين )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ٔبتو جىص، خالل اٗكٍن - اٗكزز ا٢كيخْثت يف اأٔلحاذًر ا٢كض ُتصت 

 (.ُؼ 366 اًس َوظي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: مشس اٗكٍن ٔبتو ؾحس ٝك محمس  - اًصذ ؿَّل اجن اًلعان يف نخاتَ تَان اًوضم واإلَيام

 (.ُؼ 132 جن ٔبمحس جن ؾامثن جن كَاًلْاس اٙكُِب )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: حلال اٗكٍن ٔبتو اًفصح ؾحس اًصمحن جن ؿِل  - اًـَي ا٢كخياَُة يف اأٔلحاذًر اًواَُة

 (.ُؼ 231 جن محمس اّكوسي )ا٢كخوَّف:
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 ا٢كًؤف: محمس ان  اٗكٍن اأٔلًحاين  - اًة ا٢كصام يف ختصجي ٔبحاذًر اْكالل واْكصامك

 (.ُؼ 6302 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: اْكسن جن ٔبمحس جن ًوسف جن محمس  - فذح اًلفاز اّكامؽ أٔلحاكم س ية هحٌُا ا٥كخاز

ِبؾي اًعيـاين )ا٢كخوَّف:  (.ُؼ 6011 جن ٔبمحس اًصُّ

 ا٢كًؤف: ٍسن اٗكٍن محمس ا٢كسؾو تـحس  - اًفذح اًسلاوي تخرصجي ٔبحاذًر اًلايض اًحَضاوي

 (.ُؼ 6246 اًصؤوف جن ةح اًـازفني جن ؿِل ا٢كياوي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: بٔتو اًفضي ٔبمحس جن ؿِل جن محمس  - اًلول ا٢كسسذ يف اٙكة ؾن مس يس اإلمام ٔبمحس

 (.ُؼ 220 جن ٔبمحس جن جحص اًـسلالين )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف:  - وضف آكفاء ومًزي اإلًحاش ؾلا اص ُتص من الاحاذًر ؿَّل ٔبًس ية اًياش

 (.ُؼ 6610 ٕاسلاؾَي جن محمس اًـجَوين اّكصايح )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: هوز اٗكٍن ؿِل جن ٔبيب جىص جن سَامين اًَِمثي  - مجمؽ اًزواقس ومٌحؽ اًفواقس

 (.ُؼ 221 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًفضي ٔبمحس جن ؿِل جن محمس جن ٔبمحس  - ا٢كعاًة اًـاًَة جزواقس ا٢كساهَس اًامثهَة

 (.ُؼ 220 خوَّف:جن جحص اًـسلالين )ا٢ك 

 ا٢كًؤف: مشس اٗكٍن  - ا٢كلاظس اْكس ية يف تَان نثري من اأٔلحاذًر ا٢كض ُتصت ؿَّل اأٔلًس ية

 (.ُؼ 320 ٔبتو آكري محمس جن ؾحس اًصمحن جن محمس اًسزاوي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: محمس جن بئب جىص جن ٔبًوة جن سـس مشس  - ا٢كياز ا٢كيَف يف اًعحَح واًضـَف

 (.ُؼ 126 اٗكٍن اجن كمي اّكوسًة )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: هوز اٗكٍن ؿِل جن بئب جىص جن سَامين اًَِمثي  - ٕاَل سواقس اجن حدان موازذ اًؼمبٓن

 (.ُؼ 221 )ا٢كخوَّف:

 231 ا٢كؤًف: حلال اٗكٍن ؾحس اًصمحن جن ؿِل جن محمس اّكوسي )ا٢كخوَّف: - ا٢كوضوؿاث 

 (.ُؼ

 ا٢كًؤف: حلال  - هعة اًصاًة أٔلحاذًر اًِساًة مؽ حاصُذَ تلَة اأٔل٢كـي يف ختصجي اًًزَـي

 (.ُؼ 110 اٗكٍن ٔبتو محمس ؾحس ٝك جن ًوسف جن محمس اًًزَـي )ا٢كخوَّف:

 6302 ا٢كؤًف: محمس ان  اٗكٍن اأٔلًحاين )ا٢كخوَّف: - هعة ا٣كاهَق ًًسف كعة اًلصاهَق 

 (.ُؼ
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 جن بئب اًفِغ حـفص اْكس ين ا٢كؤًف: ٔبتو ؾحس ٝك محمس  - هؼم ا٢كخياثص من اْكسًر ا٢كخواحص

 (.ُؼ 6432 اإلذٌزيس اًضِري ة اًىذاين )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: محمس جن ٔبيب جىص جن ٔبًوة جن سـس  - هلس ا٢كيلول وا٤كم ا٢كمزي تني ا٢كصذوذ وا٢كلدول

 (.ُؼ 126 وسًة )ا٢كخوَّف:مشس اٗكٍن اجن كمي اّك

 

 ريؿ١ك اًخَّْفِس  مداذئ( 63)

ؿَّل هخَِ محمس ظَّل ٝك ؿَََ و س١ك  ُو لَكم ٝك ؾز و خي ا٢كزنل : حسٍ : ثـًصف اًلصبٓن -6

 . ًإلجعاس

 اًحَان. ثـًصف اًخفسري ًلة : اإلًضاخ و

محمس ظَّل ٝك ؿَََ و  اظعالحا ) ُشؿا ( : ُو ؿ١ك ًفِم تَ نخاة ٝك ؾز و خي ا٢كزنل ؿَّل هخَِ

 . س١ك و تَان مـاهََ و اس خرصاح ٔبحاكمَ و حْكَ

مـاين اًلصبٓن فال ًـس من  فـ١ك اًخفسري : تَان مـاين اًلصبٓن ، و ٔبي ِشء ًُس فَِ تَان مـِن من

 . موضوؿَ كرٍي من اًـَوم ، ٌك حسة ؿَوم اًخفسري ، تي ًًسة ٕاَل

فعاحذَ و ٔبسَوتَ و هؼمَ و تَاهَ ، أٔلهَ ٕامنا ٔبجعز مبا ُو  و ٔبما وخَ ٕاجعاس اًلصبٓن : ٔبهَ مـجز تحالقخَ

 . رٛك مذحلق يف َجَؽ بآيث اًلصبٓن اًىصمي رايت َل من ٔبهَ لَكم ، و

 

ي ُو مٌحؽ ك حْكة ومـسن ك اًىصمي اٙك ثـاَل مـاين اًلصبٓن لَكم ٝك س ححاهَ و: موضوؿَ  -0

  . فضٍَك

ة اًخوظي ٕاَل فِم: مثصثَ  -4 واأٔلدصوًة ،  مـاين اًلصبٓن واس خًداظ حْكَ ًَفاس تَ ٕاَل اًسـاذت اٗكهًَو

 .وؾعمة ا٢ككف ؾن آكعبٔ يف فِم لَكم ٝك ثـاَل، وكاًخَ مـصفة ٔبوامٍص وهواََُ

ا اًفلَ ، اًـلِست ، ٔبظولًًسة ٕاَل ؿَوم اًلصبٓن ، اٌَلة و اًلصاءت  : وسخذَ -3  . و كرُي

 : كال اًس َوظي : ظياؿة اًخفسري كس حاسث اًَّشف من اّكِاث اًثالج: فضِل  -2

 حْكة ْجة ا٢كوضوغ : ٔبهَ لَكم ٝك اٙكي ُو ًًدوغ ك

 اًوزلى ْجة اًلصط : فْٔلن اًلصط مٌَ الاؾخعام ِبًـصوت

اًـَوم اًَّشؾَة و  و بٓخِل مفذلص ٕاَلْجة صست اْكاخة : فْٔلن ك نلال ذًين ٔبو ذهَوي ؿاخِل بٔ 

 ثـاَل ا٢كـازف اٗكًًِة ، و عم مذوكفة ؿَّل اًـ١ك جىذاة ٝك

فاًخاتـون و ةتـَيم  ٔبول مفّس ًىذاة ٝك ُو اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ و س١ك ، ُث اًعحاتة: واضـَ -1

 . ٕاَل ًومٌا ُشا
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و اجسم ِبا نخاتَ من ٔبوَل   س  ا٢كصحجو ٔبول ما ػِص اظعالخ ا٢كفّس و انمتَت فَِ رممة ا٢كفّس اًياك

 . ٍْناًخَ ُو اجن حٍصص اًعَبي

ي، و ) ال ( ُيا اَسَ : -1 ٌَـِس ٔبي ٔبن ا٢كـِوذ ُو ثفسري اًلصبٓن  ؿ١ك اًخفسري ٌوسمى ؿ١ك اًخبًٔو

ا من  .ا٢كسمَاث اًىصمي ، ٕاَل كرُي

صاءاث ، و ؿ١ك اًـصتَة ٔبظول اًفلَ ، اًل اس متساذٍ: اًخفسري اًيحوي ، ٔبس حاة اًزنول اًَصحية ، -2

تـغ اًـَوم اإلسالمِة، فشٛك ًلعس ثفعَي  فاس متساذٍ من . و عم ٔبكَة ما ًسوز ؿَََ اًخفسري

 اًخفسري فِو ٔبظي ًـَوم اإلسالم ؿَّل وخَ اإلحلال.

ا٢كواذ ، ال ًيايف هوهَ زٔبش  كال اًض َخ ظاُص جن ؿاصوز: "واؿ١ك ٔبن اس متساذ ؿ١ك اًخفسري ، من ُشٍ

 مِة.اًـَوم اإلسال

 . فصط نفاًة ، ٕارا كام تَ اًحـغ سلط ؾن اًحاكني: حْكَ -3

مـِن ًفؼة ، انِس و مًسود ، ثلَِس معَق ، ختعَط ؿام ،  مـاين اًلصبٓن ، تَان: مساقِل -62

 اًزنول سخة

 

  : مساقي رممة

ي َل مـيَان   : اًخبًٔو

ي : ا٢كـِن اأٔلول   . اًخفسري، اًخبًٔو

ي  ما ثؤول ٕاًََ حلاقق : واًثاين ي آكَب مثي ثبًٔو اأٔلص َاء ٔبي ما ثعري ٕاًََ ا٢كبآلث ، ونشٛك ثبًٔو

ي اًصؤاي ٔبي ما ظازث  اًصؤى فٕارا ؿَب ا٢كؤول زؤاي من اًصؤى ُث وكـت يف اْكلِلة فٌلول ُشا ثبًٔو

َََِا َزيِبّ { : مثي ما كال ًوسف ؿَََ اًسالم ٕاًََ ـَ َشا ثَبِِوًُي ُزْؤايَي ِمْن كَْدُي كَْس َح وسف: ً) }َحلّاً  َُ

  .622من األًٓة

ي واًخفسري   : وا٢كالحغ ٔبَّنا ال ختصح ؾن ٔبمٍصن وكس رهص اًـَلاء فصوكًا نثريت تني اًخبًٔو

 ٢كـِن ًسذي يف ٔبحس ُشٍ اًفصوق ا٢كشهوزت.  ٕاما ٔبن ٍىون ختعَعاً  -بٔ 

ا وٕاما ٔبن ٍىون كواًل ال ذًَي ؿَََ ال من -ة   .اٌَلة وال من كرُي

  : ٔبكسامزالزة  ًيلسم اًخفسري ٕاَل 

  ظَة اًخفسري -  بٔ 

  تـَوم اًلصبٓن -ة

  ؿَوم ٔبدصى -ح

 



 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
103 

  اًخفسري من ؿَوم اًلصبٓن ٔبم ال ؟ ُي ًـخَب ؿ١ك

اًخفسري حتخوى ؿَّل ا٢كاذت اأٔلضم وظم ظَة اًخفسري.  ؿ١ك اًخفسري ًُس من ؿَوم اًلصبٓن أٔلن نخة

جم٘ك فِم اثفلوا َّف ظَة  02جم٘ك واحس ومْنم من فّس اًلصبٓن يف  مفن اًـَلاء من ًفّس اًلصبٓن يف

  .اًـَوم اأٔلدصى اًخفسري وادذَفوا َّف

  ُي سخة اًزنول ًسذي َّف ظَة اًخفسري ؟ 

ظَة اًخفسري أٔلن ٔبس حاة اًزنول اأٔلظي فَيا ٔبَّنا ثـني ؿَّل فِم ا٢كـِن  ًسذي سخة اًزنول يف

  .كرٍي ًيطِبًس َاكاث اْكاًَة ٌَ م، وأٔلَّنا حتسذ ا٢كسًول ا٢كصاذ ٕارا احمتي ا أٔلَّنا ٔبص حَ

  ؿ١ك اًخفسري ؟ ُي اًياِس وا٢كًسود من

ثلَِس معَق ٔبو اكن ختعَط ؿام ٔبو اكن تَان مجمي ٔبو  سواء اكن اًًسخ ًْٔلحاكم اًَّشؾَة ٔبو اكن

  .يف ظَة اًخفسري أٔلهَ ًيخين ؿَََ فِم مـِن اكن اس خثٌاء فِشٍ ُكِا ذما ًسذي

 

 اًخفسري : ٔبكسام

 .ا٢كـِن ِبٌَفغ واًلسم اأٔلول : ِبؾخحاز اًـياًة 

 اًلصبٓن. ثفسري ًفؼي و ُو ًخـَق تَفغ -  بٔ 

 اًلصبٓن اًىصمي. ثفسري مـيوي و ُو ًخـَق مبـاين -  ة

 

 مشاُحَ اًلسم اًثاين : ِبؾخحاز

 ِب٢كبٔزوز ثفسري  - بٔ 

 ِبًصٔبي ثفسري -  ة

 

 ؿسمَ اًلسم اًثاًر : ِبؾخحاز حواٍس و

 اًخفسري ُشوظ ثفسري خائز : ما اكن موافلا ًلواؿس و -بٔ 

 . ال ًَزتم فَِ ظاحدَ ِبًلواؿس اًعحَحة ٌَخفسري ثفسري كري خائز : ما اكن وفق اًِوى و  -ة

 

و ثلس مي ؾحس ٝك جن ؾحاش ()  َل اًلسم اًصاتؽ : ِبؾخحاز مـصفة اًياش  ُو

 لَكرما. كسم ثـصفَ اًـصة من  - بٔ 

 ِبِاًخَ. كسم ال ًـشز ٔبحس -  ة
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 ذاظة. كسم ًـَمَ اًـَلاء -  ح

 ٝك. كسم ال ًـَمَ ٕاال -  ذ

 

 رٛك اًلسم آكامس : ِبؾخحاز ظًصلة ُشخ األآيث و َجؽ مـاىَيا و َنو

 اإلحلايل اًخفسري  - ة                 اًخحََِل اًخفسري -بٔ 

 ا٢كوضوؾي اًخفسري  -ذ                 ا٢كلازن اًخفسري -ح

 

 اًخفسري : ٔبحسن ظصق

ٔبَجي يف ماكن فٕاهَ كس فّس يف موضؽ بٓدص وما ادذَص يف ماكن فلس مفا  ِبًلصبٓن ثفسري اًلصبٓن  -6

 :هوؿني ثفسرُي اًلصبِٓن ِبًلصبِٓن ؿَّل و. يف موضؽ بٓدص ثسط

 

شا ُو اٙكي ًَيعحُق ؿَََ ؾن ما ٍىوُن فَِ تَاٌن مداُشٌ  :اًيوُغ اأٔلوُل  مـِن  مـًِن دفٍيّ يف األًِٓة، ُو

 .اًخفسرِي حلِلةً 

 

ٌؽ يف مسًوِل ثفسرِي اًلصبِٓن ِبًلصبِٓن فِسُذُي فَِ زتطُ األًِٓة تبًٓةٍ  :اًيوُغ اًثاين   .ما ٍىوُن فَِ ثوسُّ

 

 ِبًس ية :  ثفسري اًلصبٓن -4

ْنَص  و كس رهص. موْضة َلفٕان اًس ية صازحة ٌَلصبٓن و  ََْم اِٙكّ َ ً
ّ
ٝك اًس ية مدَية ٌَىذاة : ) َوَبْىَزًْيَا ا

 َ ُخَحنِيّ َل  ًِ ُمْ ٌَِيَّاِش َما ىُِزّ َِّ َ ـَ َ ْم َوً ٍََْيِ
ّ
 ًَخََفىَُّصوَن( ا

ِشا كال زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك : )ٔبال ٕاين ٔبوثُت اًلصبٓن  . ومثِل مـَ ( ، ًـِن اًس ية ًو

وس١ك فِو ذما فِمَ من  كال اًضافـي زيض ٝك ؾيَ : )ك ما حْك تَ زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ

 اًلصبٓن(

 

بٓدص فعي يف نخاتَ نخفسري  ـِا ظاحة اإلثلان مصثحة مؽ اًسوز يفؤبمثٍك ُشا يف اًلصبٓن نثريت ، َج 

 .اْكساة اًُسري ِبًـصط اًسخِي ِبًزاذ واًصاحٍك ، وثفسري اًؼ١ك ِبًَّشك ، وثفسري

 

 :اًعحاتة ثفسري اًلصبٓن تبٔكوال -3

من  ادذعوا ِبا و ٢كا هلم ثفسري اًعحاتة أٔلَّنم ٔبذزى تشٛك ٢كا صاُسٍو من اًلصائن و اأٔلحوال اًيت

 . اًفِم اًخام و اًـ١ك اًعحَح
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 اًخاتـني : ثفسري اًلصبٓن تبٔكوال -2

 . صاُسوا اًخزًني ًخَلَيم اًـ١ك ؿَّل ًس اًعحاتة اٙكٍن .6

مذفلني ؿَّل ٔبظول ٔبُي اًس ية و أكاؿة اًيت بٔزساُا  ذَوضم من اًحسغ و اأٔلُواء ، و اكهوا .0

 . اًعحاتة

جماُس جن اكإلمام . ِبًًس حة ٢كن خاء تـسضماًخفسري  اقخالف ٔبكواهلم ، و كٍك الادذالف يف .4

سبَٔل ؾْنا زالج اجن ؾحاشفٕاهَ ؾصط اًلصبٓن ؿَّل  خَب  . مصاث ًوكفَ ؾيس ك بًٓة ٌو

 

 ومسازسِم : ٔبصِص ا٢كفّسٍن

 : اًعحاتة من -6

ٔبتو موىس اأٔلصـصي، و  آكَفاء اأٔلزتـة ، اجن مسـوذ ، اجن ؾحاش ، ُبيب جن وـة ، ًسس جن ِتت ،

 . ؾحس ٝك جن اًزتري

 اًعحاتة :ا٢كىْثون من 

 . نْثث اًصواًة يف اًخفسري ؾن ؾحس ٝك جن مسـوذ ، و ؾحس ٝك جن ؾحاش ، و ُبيب جن وـة

 

ٕامنا ًلذَص ؿَّل مـاين تـغ األآيث ، تخفسري كامضِا ،  وما زوي ؾْنم ال ًخضمن ثفسريًا اكماًل ، و

 .ثوضَح مجمَِا و

 

 من اًخاتـني : -0

 

،  جن حدري، و جماُس ، و ؾىصمة موَل اجن ؾحاش سـَس: من ثالمِش اجن ؾحاش يف مىة -6

 . وظاووش جن نَُْسان اًاميين ، وؾعاء جن زِبخ

 . اًـاًَة ، و محمس جن وـة اًُلَصػي ًسس جن ٔبس١ك ، و ٔبتو: ا٢كسًية من ثالمِش ُبيب جن وـة يف -0

 ًٍزس، ؿَلمة جن كُس ، و مّسوق ، واأٔلسوذ جن :من ثالمِش ؾحس ٝك جن مسـوذ يف اًـصاق -4

 .وؿامص اًضـِب ، و اْكسن اًحَصي ، و كذاذت جن ِذؿامة اًسسويس

 

 من ٔبضم ا٢كعيفاث يف ؿ١ك اًخفسري:

 ٔبُي اًس ية  ؾيس اًلصبٓن اًىصمي ٔبصِص نخة ثفسري ، ٔبحس ٔبظول ومنثفسري اًعَبي

 .وأكاؿة

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000068&spid=215
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000068&spid=215
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000068&spid=215
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=215&ftp=alam&id=1000019&spid=215
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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 ا٢كؤًف: محمس اأٔلمني جن محمس ا٥كخاز جن ؾحس اًلاذز  - ٔبضواء اًحَان يف ٕاًضاخ اًلصبٓن ِبًلصبٓن

 (.ُؼ 6434 اّكىين اًض يلِعي )ا٢كخوَّف:

 )ي ا٢كـصوف )ثفسري اًحَضاوي ا٢كؤًف: ان  اٗكٍن ٔبتو سـَس  - ٔبهواز اًخزًني ؤبزساز اًخبًٔو

 (.ُؼ 122 ؾحس ٝك جن معص جن محمس اًضرياسي اًحَضاوي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: خاجص جن موىس جن ؾحس اًلاذز جن خاجص ٔبتو جىص اّكزائصي - ٔبٌّس اًخفاسري 

 ا٢كؤًف: محمس اًعاُص جن محمس جن محمس اًعاُص جن ؿاصوز اًخوويس  - اًخحٍصص واًخيٍوص

 (.ُؼ 6434 )ا٢كخوَّف:

 )ا٢كؤًف: ٔبتو ؾحس ٝك محمس جن معص  - اًخفسري اًىدري ومفاثَح اًلَة )ثفسري اًفرص اًصاسي

جن اْكسن جن اْكسني اًخميي اًصاسي ا٢كَلة تفرص اٗكٍن اًصاسي دعَة اًصي 

 (.ُؼ 121 )ا٢كخوَّف:

 حة جن مععفى اًزحِِل - اًخفسري ا٢كيري يف اًـلِست واًَّشًـة وا٢كْنج  ا٢كؤًف: ُو

 ا٢كًؤف: ٔبتو محمس ؾحس اًصمحن جن محمس جن ٕاذٌزس جن ا٢كيشز اٍمتميي،  - ثفسري اجن ٔبيب حامت

 (.ُؼ 401 اجن ٔبيب حامت )ا٢كخوَّف: اْكيؼِل، اًصاسي

 )ا٢كؤًف: ؾحس إكَس محمس  - ثفسري اجن ِبذٌس )يف جماًس اًخشنري من لَكم اْكىمي آكحري

 (.ُؼ 6423 جن ِبذٌس اًعْنا  )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: ٔبتو حِان محمس جن ًوسف جن ؿِل جن ًوسف جن حِّان  - ثفسري اًححص ا٤كَط

 (.ُؼ 132 )ا٢كخوَّف:

 (. وخالل اٗكٍن اًس َوظي ُؼ 401 ِل )ا٢كخوَّف:ا٢كًؤف: خالل اٗكٍن ا٤ك - ثفسري اّكالًني

 (.ُؼ 366 )ا٢كخوَّف:

 )ٔبتو اًفساء ٕاسلاؾَي جن معص جن نثري ا٢كًؤف:  - ثفسري اًلصبٓن اًـؼمي )ثفسري اجن نثري

 (.ُؼ 113 اًلصِش اٗكمضلي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: محمس جن ٔبيب جىص جن ٔبًوة جن سـس مشس اٗكٍن  - ثفسري اًلصبٓن اًىصمي إلجن اًلمي

 (.ُؼ 126 اجن كمي اّكوسًة )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ان  اًسـسي  - ثُسري اًىصمي اًصمحن يف ثفسري لَكم ا٢كيان

 (.ُؼ 6411 )ا٢كخوَّف:

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1393_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/685_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1393_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/606_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/327_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1359_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/745_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/327_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/911_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/774_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/751_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1376_%D9%87%D9%80
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 ي اًلصبٓن )ثفسري اًعَبي(خامؽ ا ا٢كؤًف: محمس جن حٍصص جن ًٍزس جن نثري جن  - ًحَان يف ثبًٔو

 (.ُؼ 462 كاًة األٓمِل، ٔبتو حـفص اًعَبي، )ا٢كخوَّف:

 )ٝك محمس جن ٔبمحس جن ٔبيب جىص جن  ا٢كؤًف: ٔبتو ؾحس - اّكامؽ أٔلحاكم اًلصبٓن )ثفسري اًلصظِب

 (.ُؼ 116 فصخ اأٔلهعازي آكزز  مشس اٗكٍن اًلصظِب )ا٢كخوَّف:

 ي ِب٢كبٔزوز ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ٔبتو جىص، خالل اٗكٍن اًس َوظي  - اٗكز ا٢كيثوز يف اًخبًٔو

 (.ُؼ 366 َّف:)ا٢كخو

 ا٢كؤًف: حلال اٗكٍن ؾحس اًصمحن جن ؿِل جن محمس اّكوسي  - ساذ ا٢كسري يف ؿ١ك اًخفسري

 (.ؼُ 231 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: محمس ؿِل اًعاتوين - ظفوت اًخفاسري 

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًعَة محمس ظسًق ذان جن حسن جن ؿِل اجن  - فذح اًحَان يف ملاظس اًلصبٓن

 (.ُؼ 6421 ًعف ٝك اْكسُين اًحزازي اًِلٌَّو  )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: محمس جن ؿِل جن محمس  - فذح اًلسٍص اّكامؽ تني فين اًصواًة واٗكزاًة من ؿ١ك اًخفسري

 (.ُؼ 6022 اًضواكين )ا٢كخوَّف:

 ي يف مـاين اًخزًني ن محمس جن ٕاجصاُمي جن معص ا٢كؤًف: آكاسن ٔبتو اْكسن ؿِل ج - ًحاة اًخبًٔو

 (.ُؼ 136 اًض َحي )ا٢كخوَّف:

 ي ا٢كؤًف: ؾحس ٝك جن ٔبمحس جن محموذ حافغ اٗكٍن ٔبتو  - مسازك اًخزًني وحلاقق اًخبًٔو

 (.ُؼ 162 اًَباكث اًًسفي. )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو محمس ؾحس اْكق جن كاًة جن ؾحس  - ا٤كصز اًوخزي يف ثفسري اًىذاة اًـٍزز

 (.ُؼ 230 اًصمحن اجن متام جن ؾعَة ا٤كازيب )ا٢كخوَّف:

 )ا٢كًؤف: ٔبتو محمس اْكسني جن مسـوذ  - مـا٠ك اًخزًني يف ثفسري اًلصبٓن )ثفسري اًحلوي

 (.ُؼ 262 اًحلوي )ا٢كخوَّف:

 062 :ا٢كؤًف: ٔبتو اْكسن سـَس جن مسـست اأٔلدفش اأٔلوسط )ا٢كخوَّف - مـاين اًلصبٓن 

 (.ُؼ

 ا٢كؤًف: ٔبتو حـفص اًيَّحَّاش ٔبمحس جن محمس جن ٕاسلاؾَي جن ًووس ا٢كصاذي  - مـاين اًلصبٓن

 (.ُؼ 442 اًيحوي )ا٢كخوَّف:

http://ar.wikipedia.org/wiki/310_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/671_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/911_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/597_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1307_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1250_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/741_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/710_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/542_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/510_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/215_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/215_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/338_%D9%87%D9%80
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 َؤبحاكمَ، وَجي من فٌون ؿَوم ،  - اًِساًة ٕاَل تَوػ اٍْناًة يف ؿ١ك مـاين اًلصبٓن وثفسرٍي

ا٢كؤًف: ٔبتو محمس مًك جن بئب ظاًة مَحّوص جن محمس جن خمخاز اًلُيس اًلريواين ُث اأٔلهسًيس 

 (.ُؼ 341 اًلصظِب ا٢كاًًك )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو اْكسن ؿِل جن ٔبمحس جن محمس جن ؿِل  - اًوخزي يف ثفسري اًىذاة اًـٍزز

 (.ُؼ 312 اًواحسي، اًيُساتوزي، اًضافـي )ا٢كخوَّف:

 

 ( مداذئ ؿ١ك اًِلصاءاث62)

ُو ِؿ١ك ًُـصف تَ هَفِة اًيعق ِبًكلاث اًلصبٓهَة وظصق ٔبذاهئا اثفاكًا وادذالفًا مؽ َؾْزو ك  حسٍ : -6

 .وخَ ًياكِل

ومن رٛك ًخضح ًيا ٔبهَ من بُٔشف اًـَوم ؿَّل اإلظالق؛ هؼصًا الثعاَل اثعااًل مداُشًا تبُٔشف لَكم 

و   .لَكم ٝك ثـاَلُو

 

 .ُكلاث ؤبًفاع اًلصبٓن اًىصمي؛ من حِر اًيعق ِبا وهَفِة ٔبذاهئا  :موضوؿَ -0

 

اًـعمة من آكعبٔ يف اًيعق ِبًكلاث اًلصبٓهَة، وظَاىُتا من اًخحًصف واًخلَري، واًـ١ك مبا  :مثصثَ  -4

ٔب تَ، فال ًـسو رٛك بٔن ٍىون مضن ًلصٔب تَ ك ٕامام من بٔمئة اًلصاءت، واٍمتَزي تني ما ًُلصٔب تَ وما ال ًُلص 

انَّ ََلُ ًََحاِفُؼوَن ( ) اْكجص:
ّ
ْنَص َوا ًْيَا اِٙكّ ُن ىَزَّ انَّ ََنْ

ّ
 3ذائصت اْكفغ من حمخوى ٔبو مضمون كوَل ثـاَل: ) ا

) 

 

ٕاَل كرٍي من اًـَوم عم اًخحاٍن؛ فِو َيخَف ؾن كرٍي من اًـَوم أٔلهَ خمخط يف حبر  :  وسخذَ -3

 .أٔلًفاع اًلصبٓهَةاًخيوغ يف ٔبذاء ا

 

ٕاهَ من ٔبُشف اًـَوم، ٔبو ُو ٔبُشفِا ؿَّل اإلظالق؛ ًضست ثـَُّلَ ِبًلصبٓن اًىصمي اٙكي  فضِل : -2

 .ُو ٔبُشف نخاة سلاوي مزنل

 

كِي ضم بٔمئة اًلصاءت، وكِي ٔبتو معصو اٗكوزي، فلس كَََِّغ ُٝك ثـاَل ًىذاتَ ا٣كَس اٙكى )   :واضـَ -1

ٍَ كصاءاثَ ، وَضَحطَ  َن ُوُحو ال ًبٔثََ اًحاظي ِمن تني ًسًَ وال ِمن ذَفَ ثزًني ِمن حىمي محَس ( َمن َذوَّ

 ٞك وزسوَل واًـحاذ ُظَصَق زواايثَ ، فاحُتسوا َّف رٛك حق الاحُتاذ ، وتشًوا اًيعح َّف رٛك

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/437_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/468_%D9%87%D9%80
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خَََب ََجََؽ  ـْ َسضم ، فاكن ٔبول ٕامام ُم ُِم وتشًوا ُْجْ ـَ يَ فاس خفَصقُوا فَِ ُوْس فبٔذشوا َّف َجؽ رٛك وثسًو

َْس اًلاٍْس جن سالم ا٢كخوَّف س ية  ََّف ِنخاة )  003اًلصاءاث َّف ِنخاة ُو  ٔبتو ُؾَح ُؼ حِر بًَ

 قًَا . ُُث ثالٍ نثري ِمن اًـَلاء زمحِم ُٝك .اًلصاءاث ( ََجَؽ فَِ ِكصاَءت َخسة وؾَّشٍن كازِ 

  

 وضبٔت اًِلصاءاث :

ر اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ٔكَؽ اًياش ِبدذالف ٔبًِْسًُتم ؾىس ما اكن ؿَََ اأٔلهخِاء  ـِ ًلس تُ

ََّيني ـَ ثون ٕاَل ٔبكواٍم ُم ـَ  . اًساِتلون ، فلس اكهوا ًُح

سًا ًَم وَّف اًعحَحني ؾن خاجص زىض ٝك ؾيَ ٔبن اًيىب  ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك كال : ) ُبْؾِعَُت ََخْ

ََْت َِلَ اأٔلْزُط َمْسِجسًا َوَظُِوزا  ـِ ْؾة َمِسرَيت َصِْص ، َوُح ُث ِبًصُّ َعُِنَّ َبَحٌس ِمن اأٔلهخِاء كَْدَِّل ، هَُِصْ ـْ ُ ً

ََُعّيِ ، وُبِحََّْت َِلَ اًل  ِِت َبْذَزَنْخَ اًعالُت فََْ ُّلا َزُخٌي ِمن ُبمَّ ََُت ، فَبًَ يَّ أَلَحٍس كَْدَِّل ، َوُبْؾِع يامِئ ، َوًَم حَتِ

ة ( ثُْت ٕاَل اًياِش ؿامَّ ـِ ُ ة َوت َفاؿَة ، واكن اًيىب ًُْحـُر ٕاَل كَْوِمَ ذاظًّ  . اًضَّ

 

ُخي اٙكى  َْخ اًىدري واًصَّ ـَجوس واًض َّ نشٛك اًلصبٓن اًىصمي ، ُاىزِل ٌَياش اكفة ، فاكن مْنم اًعفي واً

  .   ًَم ًلصٔب اًلصبٓن كَطّ 

ا ال ُمَضََّلًا ، فبُِمَص زسوُل ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ٔبن ًلصٔبٍ  وٝك س ححاهَ وثـاَل ٔبىزل اًلصبٓن ُمَُّسَّ

ؿَّل س حـة ٔبحصف ًىك ٌسِي ؿَّل اًلاِزئ ِكصاءثَ وفِم مـاهََ ، ًوىن ٌُْضَُتَظ َّف اًلصاءت ٔبن حىون 

لصٔب ما  ىزل ِبا اًوَح ؿَّل زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ، مـِن رٛك ٔبن ال ًيَفصِذ ُكٌ ِتَُلَخَ ًو

 .ًٍصس 

وادذَف اًـَلاء زمحِم ٝك ثـاَل َّف : ٔبٍن ومِت اكن ىزول اًلصاءاث ؟ ُي اكن رٛك مبىة كدي 

ََِفة َّف اإلسالم ؟ ة وذدول اًلداقي اًـصتَة ا٥كخ  اًِجصت ؟ ٔبم اكن ىزوًِا ِب٢كسًية تـس اًِجصت اًيحًو

 

 ٌَـَلاء َّف رٛك زٔباين :

 

ة . وذًََِم ٔبن اأٔلحاذًر اًواِزَذت َّف وضبٔت  اأٔلول : ٔبن اًلصاءاث ىًزت مبىة ا٢كىصمة كدي اًِجصت اًيحًو

اًلصاءاث ثفِس ٔبَّنا مبىة مٌش تساًة ىزول اًلصبٓن اًىصمي ، مْنا كوَل ظَّل ٝك ؿَََ وسَؼؼؼؼؼؼؼؼم ) َبْكَصَبَِّن 

ُخَ ، ف١ََكْ َبَسْل ٔبْسزتَِ  ـْ ة َبْحُصف ( ٔبدصخَ ٔبمحس ِخَْبًي ؿَّل َحْصٍف فصاَح ـَ ْح ًسٍ حِت اىُتَيى ٕاَل س َ

 .واًحزازى ومس١ك 

نلا ٔبن سوز اًلصبٓن اًىصمي ثيلسم ٕاَل : مىِة ومسهَة ومـؼمِا مىِة ، وفَيا من اًلصاءاث ما َّف 

اًسوز ا٢كسهَة ، وال ذًَي ؿَّل ىزوًِا ِب٢كسًية مصت ِهَة ، فِشا ًسل ؿَّل ٔبن اًِلصاءاث ىًزت مبىة 
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نلا ًسل ؿَََ حسًر معص زىض ٝك ؾيَ مؽ ُضام جن حىمي أٔلَّنلا ادذَفا َّف كصاءت سوزت  ا٢كىصمة ،

 . اًفصكان 

 

ة أٔلَّنا ىًزت ٌَخُسري ؿَّل اأٔلمة ثسخة ادذالف ًََِجاث  اًثاَّن : ٔبَّنا ىًزت ِب٢كسًية تـس اًِجصت اًيحًو

لاِتم و٠ك حىن اْكاخة ٕاٍَيا ٕاال تـس اًِجصت ذدول اًلداقي ا٢ك  خجاِوَزت وا٢كخحاِؿَست َّف اإلسالم ، اًلداقي ًو

نلا ٔبنَّ ادذالف اًعحاتة َّف اًلصاءاث اكن ِب٢كسًية و٠ك ٍىن رٛك َّف مىة ، ًسل ؿَّل  رٛك حسًر 

 .ُبمَحّ جن وـة زىض ٝك ؾيَ األىٓت 

وكس حاول اًحـغ أكؽ تني اًلوًني ، تبٔن تساًة ىزول اًلصاءاث اكن مؽ تساًة ىزول اًلصبٓن اًىصمي 

حِر ثوخس اًلصاءاث َّف اًسوز ا٢كىِة ، ًوىن اْكاخة ٠ك ثَْسُغ ٕاَل اس خزسارما ًوحست اٌَلة مبىة ، 

َِفَة  ًَِما حسج تـس اًِجصت حِر ذذَت َّف اإلسالم كداقي خمخَ واٌَِجة مبىة وما خاوزُا ، ِذالفًا 

   اٌَِجاث واٌَلاث .

 

ؿ١ك اًلصاءاث. َجؽ كصاءت، واًلصاءت ثـين: اًوخَ ا٢كلصوء تَ، مفن اَسَ ًُفِم ٔبهَ اًـ١ك اٙكي   :اَسَ -1

ًححر يف اأٔلوخَ ا٢كبٔرون تلصاءِتا مضن اأٔلحصف اًس حـة اًيت ُبىزل اًلصبٓن ؿََيا ثُسريًا ًْٔلانم وٕاجعاسًا 

 .يف مدياٍ ويف مـياٍ وما ثضمن من ٔبحاكم وكعط ؤبدداز ٢كا اكن وما س َىون

 

مس متسٌّ من اًيلول اًعحَحة وا٢كخواحصت ؾن ؿَلاء اًلصاءاث ا٢كوظوٌك اًس يس ٕاَل كصاءت   :اس متساذٍ -2

اًعحاتة زيض ٝك ؾْنم بَٔجـني، وكصاءت اًعحاتة موظوٌك ومبٔدورت من كصاءت اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ 

 .وس١ك ؾن خًَبي ؿَََ اًسالم ؾن اٌَوخ ا٤كفوع ؾن زة اًـزت س ححاهَ

 

اًوحوة اًىفايئ ثـَُّلاً وثـَاميً؛ فٕارا كام تَ اًحـغ سلط اإلُث ؾن اًحاكني، وٕارا ٠ك  ًضازغ :ُحْك ا -3

 .ًلم تَ ٔبحس ٔبمثوا َجَـاً 

 

لََِّا وزص،  :مساقِل -62 عم كواؿسٍ اًكَة نلوهلم: ك ٔبًف مٌلَحة ؾن ايء ميََِا محزت واًىسايئ ًو

ىشاوك زاء مفذوحة ٔبو مضمومة وكـت تـس هّست ٔبظََة مو   .ظوٌك ٔبو ايء سانية ٍصكلِا وزص، ُو

 

ُث ال َيفى بٔن من مساقٍك بًٔضًا مواضؽ اهفصاذاث اًلصاء ومواضؽ ادذالف اًصواايث سواء يف مساقي 

اأٔلظول ٔبو مساقي اًفصوغ وا٢كسمى تؼ ) فَْصص اْكصوف ( ، ونشٛك مواضؽ االثفاق تُْنم يف اأٔلحاكم 

اًوكف والاتخساء، واّكائز واًواحة من ثعحَق ٔبذاء  اًـامة َنو خمازح اْكصوف وظفاِتا، وكواؿس
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اًكَاث وحصاهَة ا٢كسوذ، وؿسم ذَط اًعصق اٙكي ًـخٍَب اًـَلاء مىصوًُا ثزنَيًا ٔبو حتصميًا حبسة 

 اًخـمس وحبسة ملساز رٛك آكَط وهوؿَ.

 

ُصق وآِكالف اًواحة واّكائز :  اًَفْصق تني اًِلصاءاث واًصواايث واًعُّ

 

 كاَل ؿَلاء اًلصاءاث َّف ُشا ا٢كلام ٔبنَّ :ذالظة ما 

 

ت ذما ٔبَجؽ ؿَََ اًصواُت ؾيَ فِو كصاءت . ـَََّشَ  ك ذالف وُِسَة إلمام ِمن اأٔلمئة اً

 وك ما وُِسَة ٌَصاوى ؾن اإلمام فِو زواًة .

 وك ما وُِسَة ًْلِٓذش ؾن اًصاوى وٕان سفي فِو ظًصق . َنو :

ـْف ( َّف سوزت  َحة ، وظًصق ؾحَس جن اًعحاخ اًفذح َّف ًفغ ) َض ـْ اًصوم كصاءت محزت ، وزواًة ُص

ىشا .  ؾن َحْفط ُو

شا ُو آِكالف اًواحة ، فِو ؿني اًلصاءاث واًصواايث واًعصق ، مبـِن ٔبن اًلاِزئ ُمََْزم ِبإلثَان  ُو

، فِيى  ِبمَـِا ، فَو بَٔذيَّ ثضئ مْنا ؿُسَّ رٛك هلعًا َّف زواًخَ ٔ وخَ اًَحَسل مؽ راث اًَاء ًوزص

اًل . ُُ  ُظُصق، وٕان صاغ اًخـحري ؾْنا ِبأٔلوخَ جسا

 

ؤبما آِكالف اّكائز فِو ِذالف اأٔلْوُخَ اًِت ؿَّل سخِي اًخرَري واإلِبَحة ٔ وخَ اًخَْسَمٍَك ، ؤبوخَ 

 اإلثَان تبٔى وخَ مْنا كري ُمََْزم ِبإلثَان ِبا ُكِا ، َّفِزط اًسىون ، فاًلاِزئ ُمَزريَّ اًوكف ؿَّل ؿا

شٍ اأٔلوخَ فَو بٔ  ىت توخَ واحس مْنا ٔبحزٔبٍ ، وال ًـخَب رٛك ثلعريًا مٌَ وال هلعا َّف زواًخَ ، ُو

 الادذَاًزة ال ًلال ًِا ِكصاءاث وال زواايث وال ظصق تي ًلال ًِا ٔبْوُخَ فلط .

 

ْحؽ َوِظَُتا ِبأٔلحصف اًس حـة :   اًِلصاءاث اًس َّ

ْحؽ ، ألٔ  ن اًِلصاءاث اًس حؽ تي واًلصاءاث اًـَّش حزء ًُس ا٢كلعوذ ِبأٔلحصف اًس حـة اًِلصاءاث اًس َّ

ِمن اأٔلحصف اًس حـة اًِت ُبىْزَِل ِبا اًلصبٓن اًىصمي نلا وزذ َّف اْكسًر ) ٕان ُشا اًلصبٓن ُبْىزَِل ؿَّل 

ة َبْحُصف فاكصؤوا ما ثََُّسَّ مٌَ ( ٔبدصخَ اًحزازى ، وِبىق اأٔلمئة اًس خة ِسَوى اجن ماخَ . ـَ ْح  س َ

 

َ ُٝك ثـاَل ما هعَ : واكن ِمن حواة ص َخ اإلسالم اجن حميَة زمحَ ٝك ثـاَل وكال اجن اّكََزِزى زمح

) ال ِىزاغ تني اًـَلاء ا٢كُـخََبٍن ٔبن اأٔلحصف اًس حـة اًِت رهص اًيىب ظَّل ٝك ؿَََ  وس١ك ٔبن اًلصبٓن 

س ُِ ، ًَىون  ُبْىزَِل ؿََيا ًُست كصاءاث اًلصاء اًس حـة ا٢كضِوزت ، تي ٔبول َمن ََجؽ رٛك اجُن ُمجا
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ًِـسذ اْكصوف اًِت ٔبىزل ؿََيا اًلصبٓن . ال الؾخلاذٍ واؾخلاذ كرٍي ِمن اًـَلاء ٔبن اًلصاءاث  رٛك مواِفلا 

ََّينِي ضم اٙكٍن ال َيوس ٔبن ًلصٔب تلري كصاءِتم (  ـَ ُ ة ا٢ك ـَ ْح  اًس حؽ ظم اْكصوف اًس حـة ، ٔبو ٔبن ُؤالء اًس َّ

 

خَمي اأَلْحُصف اًس حـة ؟ ُي اًلصبٓن اٙكى َنخََحَ ُؾثْلاُن زىض ٝك ؾيَ  اص ْ

 

 ادذَََف اًـَلاء ؿَّل زالزة ٔبكوال :

و حصف كَُصٌْش فلط ،  حاوُى وكرُيُلا ، ٔبهَ ؿَّل حصف واحس ُو َبُى واًعَّ اأٔلول : ما رُة ٕاًََ اًعَّ

ورٛك ٌَيجات ِبأٔلمة ِمن الادذالف َّف نخاة زِبا ادذالف اٍَيوذ واًيعازى َّف نخْبم واس خسًوا ؿَّل 

َني ) ٕارا ادذَفمت ٔبهمت وسًس فانخحٍو تَسان كٌصش فٕامنا رٛك تلول ؾامث ط اًُلَصص ِ ن زىض ٝك ؾيَ ٌَُص

 ىزل تَساَّنم ( .

 

رُة ٕاًََ حلاؿٌة ِمن اًفلِاء واًلصاء ٕاَل اص امتل ا٢كعاِحف اًـامثهَة ؿَّل اأٔلحصف اًس حـة  اًثاَّن : ما

ٌَك كصبآًن .َجَـا وِمن ُحَجِجِم : تبٔهَ ال َيوس ًْٔلمة ٕاُلال صئ ِمن اأٔلحص   ف ًىوَّنا ُمزَنَّ

 

اًثاًر : ما رُة ٕاًََ حلاُرُي اًـَلاء ِمن اًّسََف وآكَََف ٕاَل ٔبن ا٢كعاِحف َّف مجموؾِا جض متي ؿَّل 

ْصَضة اأٔلذريت ِمن اأٔلحصف اًس حـة ، فَُس ك ُمْعَحف مبفصذٍ ٌض متي ؿَّل  َجَؽ  ما ـَ زَخََت َّف اً

 ة مٌدَِّش َّف ا٢كعاِحف اًـامثهَة ُكِا .اأٔلحصف اًس حـة ، تي اًثاتت من اأٔلحصف اًس حـ

 

شا اًلول ُو اٙكى ًؼِص ظواتَ ، أٔلن اأٔلحاذًر  وكال اجن اّكََزِزى زمحَ ُٝك ثـاَل َّف وََّْشٍِ : ) ُو

 اًعحَحة واألِٓز ا٢كضِوزت ا٢كس خفِضة ثسل ؿَََ وجضَِس َل (

 

س :  اًفصق تني اًلصبٓن واًلصاءاث واًخجًو

َِة اًلصبٓن : ُو لَكم ٝك  ِجز ، ا٢كزَُنَّل ؿَّل ذامت اأٔلهخِاء وا٢كصسَني محمس جن ؾحس ٝك جن ؾحس ا٢كُعَّ ـْ ُ ا٢ك

الم ، ا٢كىذوة َّف ا٢كعاِحف ، ا٢كَْيُلول ٕاًَيا ِبًخواحص  ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك . تواِسَعة ِخَْبًِي ؿَََ اًسَّ

حَّس تخالوثَ ، ا٢كَْحسوء ثسوزت اًفاحِتَة ، ا٥كخوم ثسوزت  ـَ اًياش ، َبْىَزََل ٝك  ثحاَزَك وثـاَل ِمْْناخا ، ا٢كُخَ

اان ساِظـا  ساًة ٌََزَْق ، ًوَىون بًَٓة ؿَّل ظسق زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ، وجُص ًْٔلمة ، ُو

ت اًِت ثخحسى اأٔلحِال واأٔلدم  ِجَزت آكاِٗكَ ـْ ُ و ا٢ك ٍن ، ُو ثَ وزساًخَ ، وجحة كاقَِمة ٕاَل ًوم اّٗكِ ؿَّل هُُحوَّ

ُوز .ؿَّل نَّصِ   اأٔلسمان وَمّصِ اٗكُّ
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َصُف تَ هَفِة اًيعق ِبًكلاث اًلصبٓهََّة ، وظًصق ٔبذاهئا اثفاكا وادذالفا مؽ َؾْزِو  ـْ ُ اًلصاءاث : ُو ِؿ١ْك ً

ٍَ ًياِكِِل ، وكِي ٔبًضا : ظم ادذالف بًٔفاع اًوَح ا٢كشهوزت َّف اْكصوف بٔو هَفُِتا ِمن ختفِف  ُكِّ وخ

ا  ، وظم ثوكِفِة ًوُست ادذَاًزة ِذالفا ٔكاؿة مْنم اًَزَمْرََّشِى حِر وثثلِي وٕاتسال وجسَِي وكرُي

َػيُّوا ٔبَّنا ادذَاًزة ثسوز مؽ ادذَاز اًُفَعحاء واحُتاذ اًُحََلاء ) فِلا ًَخلِان َّف ٔبن لًَك مْنلا ُمزَنَّل ِمن 

 ؾيس ٝك ( 

 

حِر ٕادصاح ك حصف ِمن َمْرَصِخَ اًخَّْجِوًس : ُو ِؿ١ْك ًححر َّف هَفِة ٔبذاء ُكلاث اًلصبٓن اًىصمي ِمن 

خََحلََّ ِمن اًعفاث اًالِسَمة واًـاِزَضة .  وٕاؾعاٍؤ حلَ وُمس ْ

 ِمن دعاقِط اًلصاءاث :

ٍِن . 6 ًَِفن اًخَّْفسري حبَر ال ٌس خلِن ؾْنا ٔبحٌس من ا٢كَُفّّسِ  ؼ ثـضَسُا 

 ؼ اس خًداظ ا٢كساقي اًفلَِة وما ًخفصغ مْنا ِمن آِكالف . 0

 ُحْىلا ُمْجَمـا ؿَََ .ؼ ثَُحنّيِ  4

ََِف فَِ . 3 ح ِبا ُحْىلا اْدُذ  ؼ ٍَُصحَّ

ص ِذالفَ . 2 ُِ  ؼ ثَْوِضَح حْك ًلذىض اًؼا

ؼ ٕان َّف ادذالف اًلصاءاث ِمن َذكِق اإلصازاث ومكني اأٔلزساز ، ًوعَف اِْكَْك ما ٍَِكُّ َؾيَ  1

لف ذوهَ اًحَان ، مفا ِمن كصاءت ٕاال وظم ثسل ؿَّل َّناًة اًحالكة ، ونلال اإلجعاس ،  اًوظف ، ًو

 وسِوٌك اْكفغ ، وثُسري اًفِم .

ًَِعْون لَكم  1 و ٔبمص ال تس مٌَ  ؼ ٕاَّنا وس ٍَك اًضحط ٣كامِؽ الادذالف ِمن اًدَّضسًس واًخرفِف ُو

ٍُ اًخلَري ، فاًلصاءت اكِْكْعن اْكعني اٙكى ًساِفؽ ؾلا  ا ق ٕاَل اًلصبٓن اًخحًصف واْؿَُتَ ٝك ، ًووالٍ ًَخََعصَّ

 ال ًََق تَ .

َسم فَيا ُشا اًفن وَنٍو ِمن فَن  2 ـَ َّة اأُلْدَصى ، فلس اه لاِوً ُحف اًسَّ ؼ ٕاَّنا ِمن تساقِؽ اًلصبٓن ، فبٔما اًعُّ

ا ؾلا اكهت ؿَََ ِمن كَْدي .  اًلصاءت ذما اكن َل ذوز ؾؼمي َّف حتًصفِا وثلَرُي

صاءت وحفؼِا َّف ٔبْنحاذ اًُىُذة فبٔنَْثوا ؼ ٕاَّنا تـثْت ٔبزِبة اًَِِمم اًـاًَة ؿَّل اًخلسمي ٕاَل ضحط اًل 3

ٍَّف َّف اًخَّْجِوًس ووضف  ْميا ٕاٍَيا ما بًُ ِمن اًخبًَٔف فَيا حِت ٍَْصتُو ؿسذُا األٓن ؿَّل ا٢ِكئَاث . ًوو مَضَ

وحٍو اًلصاءاث وما ًخـَق ِبمَؽ اًـَوم اًلصبٓهَة ًلفز ؿسذُا ٕاَل مالًني اًىذة ، فَُلعاَزى اأٔلمص ٕان 

ََسُ  ويَل َّف اسِذُاز اٌَُّلَة اًـصتَة مؽ َجَؽ ٔبهواؾِا فِيى ِمالك اًفٌون ُكِا وَمْدياُا . اًلصاءت ًِا اً  اًعُّ

 ؼ ٕاَّنا حتافغ ؿَّل ًََِجاث اًلداقي. 62

 

م ـَََّشِت وِزَواِِتِ اِء اً ط ُموَحز ِِبًُلصَّ  ُمَرعَّ
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 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) كاًُون (                                          

 ؽ ا٢كسَّن { ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ }ؼ  } انفِ  6

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) َوْزص (                                          

 

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) اًبى (                                                                     

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ }ؼ  } اجن َنثرِي ا٢كىك { ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 0

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) كٌُُْحي (                                                                     

 

ُوِزى (                                                ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) اٗكُّ

صو اًَحَْصِّى {  4  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ }ؼ  } ٔبتو مَعْ

ُوىِس (                                                ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) اًسُّ

 

 

ضام (                                                                    ُِ  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) 

اِمى { ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 3  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ } ؼ  } اجن ؿاِمص اًضَّ

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) اجن َرْنَوان (                                                                   

 

َحة (                                             ـْ  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ) ُص

 ؼ } ؿامِص اًُىوَِّف { ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ } 2

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) َحْفط (                                            

 

  

 

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) َذََف (                                                                  

َزت اًُىوَِّف { ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 1  ؼ} ؼ  } مَحْ

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) ذالذ (                                                                  

 

 

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) ٔبتو اْكاِزج (                                                      
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 ؼ  } اًِىساِِئ { ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ}  1

ُوِزى (                                           ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) َحْفط اٗكُّ

 

 

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) اجن َوْزَذان (                                                                     

َفص اًَحَْصِى {  2 ـْ  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ}ؼ  } ٔبتو َح

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) اجن ََجَّاس (                                                                     

 

 

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) ُزَوٌْس (                                         

 { ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ} ؼ } ًـلوة اًَحَْصِى 3

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) َزْوخ (                                         

 

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) ٕاحساق (                                                                       

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ}ؼ  } َذََف { ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 62

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ) ٕاْذِزٌس (                                                                       

 

 من ٔبضم ا٢كعيفاث َّف ؿ١ك اًلصاءاث :

 

ل تحلساذ وَجؽ فَِ ٔبظو  -ُؼ 403ٔبًفَ اجن جماُس اٍمتميي ا٢كخويف  : نخاة اًس حـة يف اًلصاءاث -6

وفصص كصاءاث س حـة كصاء ادذازضم من تني كصاء اأٔلمعاز ووضؽ الدذَاٍز ُشوظا مـَية مْنا اًضحط 

وكس اص ُتص ُشا اًىذاة صِصت فاقلة وثياكِل ظَحة اًـ١ك،  .واإلثلان وظول اًـمص يف مالسمة اًلصاءت

س حـة كصاء  واكن اجن جماُس كعس اًخرفِف ؿَّل ظَحة اًلصاءاث وثلًصة ُشا اًـ١ك هلم فاكذَص ؿَّل

ني ؾن ك كازئ. وكس ؾصف اجن جماُس تـس رٛك مبس ّحؽ اًس حـة ، وكس فـي اجن جماُس  وادذاز زاًو

رٛك زقحة يف ضحط كصاءاث اًساتلني وحفؼِا، ويف ُشا ًلول ثَمَشٍ ٔبتو ظاُص جن ٔبيب ُامش )ث 

 ُؼ(  433

 

ُؼ تساهَة يف  333ٔبًفَ ٔبتو معصو ؾامثن جن سـَس اٗكاين ا٢كخوَّف  : اًخُسري يف اًلصاءاث اًس حؽ -0

صووهَ  اأٔلهسًس، وكس اص ُتص ُشا اًىذاة يف اأٔلهسًس وا٢كلصة صِصت ؾؼمية وظاز اًعَحة حيفؼوهَ ٍو

لصؤون  .اًلصبٓن مبضميَ ًو
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وذما ساذ يف صِصت اًخُسري وسِي اهدضاٍز تني اًياش ٔبن اًضاظِب كس مضيَ يف مٌؼومذَ )حصس 

 .أٔلماَّن(ا

 

( تُذا هؼمِا اإلمام ٔبتو  6614مٌؼومة مىوهة من )  حصس اأٔلماين ووخَ اٍُتاين وظم اًضاظحَة -4

ُؼ مبَص، ؤبظِل من مسًية صاظحة ِبأٔلهسًس، وكس مّضن  232اًلاْس اًضاظِب ا٢كخوَّف س ية 

ث اًيت اًضاظِب نخاة اًخُسري ٌ٘كاين يف ُشٍ ا٢كيؼومة ؤبضاف ٕاًََ تـغ آكالفاث وعم اًكلا

 :، ويف ُشا ًلول اًضاظِب زمحَ ٝك  ٔبي ما ساذثَ اًلعَست ؾصفت فامي تـس ِبْس سايذاث اًلعَس

 

 فبٔحٌت تـون ٝك مٌَ مؤمال   ... ويف ٌّسُا اًخُسري زمت ادذعاٍز

 فَفّت حِاء وْجِا ٔبن ثفضال  ... ؤبًفافِا ساذث تًَّش فواقؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼس

 ووخَ اٍُتاين فاُيَ مذلدــــال   ... حميؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼياوَسَُتا حصس اأٔلماين 

 

الجن اّكززي مشس اٗكٍن محمس جن محمس  : منت اٗكزت ا٢كضَئة يف اًلصاءاث اًثالج ا٢كمتمة ٌَـَّش -3

( تُذا ؿَّل حبص اًضاظحَة 032، وظم مٌؼومة يف ) .ُؼ 244اٗكمضلي ا٢كخوَّف ة )صرياس( س ية 

ـلوة اًحَصي وذَف اًىويف، واس خزسم وزوَّيا، رهص فَيا كصاءا ث ك من ٔبيب حـفص ا٢كسين ًو

ََ، وزمز ٔبيب معصو  ََ أٔليب حـفص وزاًو زموس اًضاظِب يف اًـزو ًِؤالء اًلصاء، جفـي زمز انفؽ وزاًو

ََ، واكن مْنجَ ٔبن حـي كصاءت انفؽ  ََ ٓكَف وزاًو ََ، وزمز محزت وزاًو ََ ًَـلوة وزاًو وزاًو

، وكصاءت بئب معصو ٔبظال ًلصاءت ًـلوة وكصاءت محزت ٔبظال ًلصاءت ذَف، فٕان ٔبظال ًلصاءت ٔبيب حـفص

 .اثفلا ٠ك ًشهص اًلصاءت وٕان ادذَفا فلصٔب ك مْنلا توخَ رهص رٛك آكالف

 

و نخاة اًخُسري أٔليب  244ٔبًفَ اجن اّكززي ث  حتحري اًخُسري يف اًلصاءاث اًـَّش : -2 ُؼ، ُو

ًثالج، وكس تني اجن اّكززي ٔبهَ هؼم اٗكزت ًَىون من حفؼِا معصو اٗكاين مضافا ٕاًََ اًلصاءاث ا

وحفغ اًضاظحَة كس َجؽ اًلصاءاث اًـَّش هؼلا، ُث ٔبًف حتحري اًخُسري ًَىون من كصٔبٍ كس ؾصف 

 :ذالف اًلصاء اًـَّشت هْثا فلال

 

زٔبًت ٔبن ٔبحتف حفاع اًضاظحَة تخـًصف كصاءاث اًـَّشت ؤبحـَِا يف منت اْكصس مٌؼومة خمخَصت، 

اءث يف ٔبسَوة من اٌَعف جعَة ... و٢كّا ثَلِت ِبًلدول وحعي ِبا أٔلَُِا من اًيفؽ كاًة ا٢كبٔمول جف

زٔبًت ٔبن ٔبفـي رٛك يف نخاة اًخُسري ؤبضَف ٕاَل س حـخَ اًثالزة يف ٔبحسن مٌوال ٍىون َل 

اكًخححري مؽ ما بٔضَف ٕاًََ من ثعحَح وِتشًة وثوضَح وثلًصة من كري بٔن ٔبكرّي ًفغ اًىذاة بٔو 
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ل تَ ٕاَل كرٍي من دعبٔ ٔبو ظواة، وحِر اكهت اًزايذت ؿَََ ٌسريت ٔبْكلُتا ِبٕكصت فَِ، وٕان ٔبؿس

 اكهت نثريت كسمت ؿََيا ًفغ )كَت( ودمتُتا تَفغ: )وٝك ا٢كوفق (

 

و نخاة حافي ؾؼمي، ًـّس معست ٌَمض خلَني  : اًًَّش يف اًلصاءاث اًـَّش -1 ٔبًفَ اجن اّكززي، ُو

٘كٍن، كسم َل مؤًفَ مبلسمة معوٌك رهص فَيا فضي محٍك اًلصبٓن، ُث حتسج تـ١ك اًلصاءاث، ًلؽ يف جم

ؾن َجؽ اًلصبٓن وحفؼَ ؤبزاكن اًلصاءت اًعحَحة وضواتعِا، ؤبكسام اًلصاءاث اًضارت، وحتسج ؾن 

مـِن اأٔلحصف اًس حـة واص امتل ا٢كعاحف ؿََيا ُث رهص ثـًصفا موحزا ِبًلصاء اًـَّشت وزواِتم وظصكِم، 

اذٍز اًيت اس خلى مْنا يف ثبًَٔفَ ُشا اًىذاة، وحتسج ٔبًضا ؾن خمازح اْكصوف وظفاِتا نلا تنّي مع

ومصاثة اًلصاءت واًُتكِق واًخفرمي، واًوكف والاتخساء والاس خـارت واًخسمٍك، وسائص ٔبظول اًلصاء 

 :اًـَّشت، وتنّي ما كام تَ من ْجس يف ُشا اًىذاة فلال

 

ًََ وسفص ًـمتس ؿَََ، ٠ك ٔبذغ ؾن ُؤالء اًثلاث اأٔلزحاث يف نخاة ٍصحؽ إ  -ٔبي اًلصاءاث -وَجـُتا

حصفا ٕاال رهصثَ، وال ذَفا ٕاال ٔبزخذَ، وال ٕاصاكال ٕاال تًَذَ ؤبوْضخَ، وال تـَسا ٕاال كصتخَ، وال مفّصكا ٕاال 

َجـخَ وزثخذَ، مٌْبا ؿَّل ما حص ؾْنم وصّش، وما اهفصذ تَ مٌفصذ وفّش، مَزتما اًخحٍصص واًخعحَح 

ُتحِح، مـخَبا ٌَمخاتـاث واًضواُس، زافـا ٕاِبام اًُتهَة ِبًـزو ا٤كلق ٕاَل ك واحس، واًخضـَف واً

َجؽ ظصق تني اًَّشق واًلصة، فصوى اًوازذ واًعاذز ِبًلصة، واهفصذ ِبإلثلان واًخحٍصص، واص متي 

حزء مٌَ ؿَّل ك ما يف اًضاظحَة واًخُسري، أٔلن اٙكي فَيلا ؾن اًس حـة ٔبزتـة ؾَّش ظًصلا، ؤبهت 

 صى نخاتيا ُشا حوى مثاهني ظًصلا حتلِلا، كري ما فَِ من فواقس ال حتىص وال حتَص.ح

 

ٔبًفَ اجن اّكززي حِر ادذَص نخاتَ اًًَّش يف جم٘ك ًعَف رهص فَِ ذالف  : ثلًصة اًًَّش -1

اًلصاء يف اأٔلظول واًفصص، كاظسا ثلًصة اًًَّش ٌَلصاء واًحاحثني حِت ال ًًضلَوا ِب٢كلسماث اًيت 

 .خاءث يف نخاة اًًَّش، ونشا اًخـََلاث واأٔلساهَس اًيت ميىن ٔبن ٌس خلين ؾْنا ظَحة اًلصاءاث

 

( تُذا مضْنا 6262مٌؼومة ٔبًفِا اجن اّكززي ؿسذ ٔبتَاِتا ):  اًلصاءاث اًـَّشظَحة اًًَّش يف -2

نخاتَ اًًَّش، وحـَِا ؿَّل حبص اًصحز، ًوك تُت زوّي مس خلي، واس خزسم زموس اًضاظِب يف 

ٌوَعَحة ُشوخ نثريت،  .مٌؼومذَ، وساذ ؿََيا زموسا نثريت، واس خىْث من اًصموس يف ؾزو اًلصاءاث

ا حفؼا ِبًس يس ا٢كخعي ٕاَل انػمِا ومن بٔفضي ُشوهحا ُشخ اجن فلس اؾخِن ِبا اً ـَلاء وثياكَُو

صي ثَمَش اجن اّكززي  و ُشخ ظلري ًىٌَ واحض سِي اًـحازت، وُشخ اًيٍو اًياػم واَسَ ٔبمحس، ُو

و ُشخ معّول فَِ فواقس نثريت وكري رٛك  .ُو
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ا٢كؤًف: ؾحس اًفذاخ جن  - َة واٗكزتاًحسوز اًزاُصت يف اًلصاءاث اًـَّش ا٢كخواحصت من ظًصلي اًضاظح  -3

 (.ُؼ 6324 ؾحس اًلين جن محمس اًلايض )ا٢كخوَّف:

 

 ( مداذئ ؿ١ك اًخَّْجِوًس61)

 

س يف اٌَلة: -6 ٍ : اًخجًو س ٕاًرا مـياٍ: حسُّ ن؛ فاًخجًو ذ؛ ٔبي: حسَّ  اًخَّحسني. معسز حوَّ

س اظعالًحا: ؛ الق اْكصِف ُو:  اًخجًو ُو ٕادصاُح ّكِ حصف من خمَصِخَ، مؽ ٕاؾعاقَ حلََّ ومس خحلََّ

 خمَصخَ، وظفاثَُ اًيت ال ثفازكَُ؛ اكهلمِس واّكِص.

اًعفاُث اًيت ًوظف اْكصُف ِبا ٔبحِااًن، وثفاِزكَُ ٔبحِااًن؛ اكًخفرمِي واًُتكِق ِبًًس حة  ومس خحلَُّ ُو:

 ، فِيي ظفاٌث ؿازضٌة ثبئت ؿَّل اْكصف وحزوُل ؾيَ.ٌَصاءِ 

 

س ُو: اًكلاُث اًلصبٓهَة، من حِر ٕاؾعاُء  -0 موضوؿَُ : ا٢كوضوغ اٙكي ًحَحُر فَِ ؿ١ُك اًخَّجًو

ٍف. ا، ذون حكٍُّف يف اًيعِق ٔبو ثـسُّ ا ومس خحلَِّ  اْكصوف حلَِّ

 

س عم: ظوُن   -4 ُت من ؿ١ك اًخَّجًو و ا٢كَي ؾن اًعواة مثصثَُ : اٍمثصت ا٢كصحوَّ اٌَساِن ؾن اٌَحن؛ ُو

ثـاَل؛ فعون اًلازِئ ًساهََ ؾن آكعبٔ واٌَحِن يف نخاة ٝك ًضَمُن َل نلاَل  -ؾيس كصاءت نخاة ٝك 

 اأٔلحص واًثواِة، وهَي زضا زتَ، وحتُعُي َل اًسـاذُت يف اٗكاٍزِن.

 

 وظون اٌَساِن ؾن اٌَحِن يف نخاة ٝك ًبئت تبٔزتـِة ٔبموٍز، عم:

 زايضُة اٌَساِن، ونْثُت اًخىصاز. -6

 مـصفة خمازح اْكصوف. -0

 مـصفة ظفاِِتا. -4

 مـصفة ٔبحاكِم اًكلاِث اًلصبٓهَة. -3

 

س ٔبحُس اًـَوم اًَّشؾََّة ا٢كخـَلة ِبًلصبِٓن اًىصمي؛ ورٛك أٔلنَّ اًَّشَغ اْكيَف ُو  -3 وسخُذَ : ؿ١ُك اًخَّجًو

 اٙكي ٔبىت تبٔحاكِمَ.

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1403_%D9%87%D9%80
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سُّ  -2 ـَ ُ س من ٔبُشف اًـَوم ؤبؿالُا مزنًٌك ؿَّل اإلظالق، ورٛك من ْجِة ثـَُّلَ فضُِل : ً ؿ١ك اًخَّجًو

 جىذاة ٝك.

 

َ : ٕان اٙكي وَضؽ ُشا اًـ١ك  -1 ـُ ظَّل ٝك ؿَََ -ُو س َسان زسوُل ٝك  -ِمن اًياحِة اًـمََة  -واض

ُث ٔبذشٍ اًعحاتُة  - ؾزَّ وخيَّ  -، ؾن زة اًـزت -ؿَََ اًسالم  -ؾن ظًصق ثَلَِِّ ؾن خًَبَي  -وس١ك

ًذا  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-ؾن زسول ٝك  ىشا ٕاَل ٔبن وَظي ٕاًَيا جموَّ وثَلاٍ اًخاتـون ؾن اًعحاتة، ُو

 مذواحًصا يف ك فُتت هُلي فَيا.

ي ٔبظوَل، ووَضؽ ٔبحاكمَ  َمَة ٔبو اًيؼًصة؛ ٔبي: وَضؽ كواؿَسٍ، ؤبظَّ ـِ ٔبما اٙكي وَضـَ من اًياحِة اً

 ٌص فَِ ذالف :ومساقِل، فِشا ٔبم

َؤيل، وكِي:  فلِي: ، وكِي: ٔبتو اأٔلسوذ اٗكُّ ـََ من ُشٍ اّكِة ُو آكََُي جن ٔبمحس اًَفصاَُسيُّ ٕان واض

َُّة اًلصاءت. ، وكِي: تي وضـَ ٔبمئ وزيُّ  وَضـَ حفُط جن معص اٗكُّ

 

س.  -1  اَُسَ : ؿ١ك اًخَّجًو

 

١ك من اًىِفِة اًيت ٔبكصٔب ِبا خًَبُي زسوَل ٝك اس متساذٍ : اس متسَّ ٔبُي اأٔلذاء وؿَلاُء اًلصاءت ُشا اًـ -2

شٍ اًىِفِة وَظَت ٕاًَيا ؾن ظًصِق اًعحاتة  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك- ، ُو زضوان ٝك  -وكصٔب ِبا اًيِبُّ

ظَّل ٝك  -ُث اًخاتـني، ُث ٔبُي اًخالوت واأٔلذاء ا٢كخعِي س يُسضم ثس َسان زسوِل ٝك  -ؿََيم ٔبَجـني 

 ؿَََ وس١ك.

ًلس ٔبوحة اًَّشُغ اْكيَف ؿَّل ّكِ َمن ًٍصس ٔبن ًلصٔب اًلصبٓن ٔبن ًخٍَو ثالوت جموذت،  حْكَُ : -3

ق زسوُل ٝك  ـَي رٛك مٌاظ نلال اأٔلحص واًثواة ؿَّل اًخالوت؛ فلس فصَّ  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-وح

و كري ماُص تَ؛ )بٔ  و ماُص تَ؛ )ٔبي: ًخٍَو ثالوت جموذت(، ومن ًخٍَو ُو ي: تني َمن ًلصُب اًلصبٓن ُو

زت، -ؿَّل كري ؿ١ْكٍ تبٔحاكم اًلصاءت(، فلال  َفصت اًىصام اًََبَ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ))ا٢كاُُص ِبًلصبٓن مؽ اًسَّ

س اًلصبٓن ؤبحاكم  ، َل ٔبحصان(( ٙكٛك، اكن ثـ١ك َتًو و ؿَََ صاقٌّ دذـخؽ فَِ، ُو واٙكي ًلصٔب اًلصبٓن، ًو

ا اًـمي تَ يف ثالوت اًخالوت فصط نفاًة، ٕارا كام تَ اًحـغ من ذاظة اًياش سلَط  ؾن األٓدٍصن، ٔبمَّ

 نخاِة ٝك، فِو فصُط ؿنٍي ؿَّل ك َمن ًٍصس ٔبن ًلصٔب صُئًا من اًلصبٓن.

 

 اٗكًَُي ؿَّل وحوتَ:

س كس خاء يف اًىذاة واًس يَِّة وٕاحلاغ اأٔلمة.  اٗكًَي ؿَّل وحوِة اًـ١ك تبٔحاكم اًخَّجًو

ِِّي اًْ  : ﴿-ثـاَل-ٔبما اٗكًَُي من اًىذاة، فلوَل  [، واأٔلمُص ُيا ٌَوحوة؛ 3﴾ ]ا٢كزمي:  ُلْصبَٓن حَْصِثَاًل َوَزث

 حِر ٠ك ٍصِْذ ما ًَصف ُشا اًوحوَة ٕاَل الاس خححاة، ٔبو اًيسة، ٔبو اإلِبحة.
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زيض ٝك  -فامي ٍصوًَ ؾيَ س َسان ٔبتو ٍُصصَت  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-واٗكًَي من اًس ية ا٢كعِصت: كوَل 

ًيِّبٍ حسِن اًعوِث، ًخلِنَّ ِبًلصبٓن َيَُِص تَ((؛ ]زواٍ مس١ك يف : ))ما ٔبِرن ُٝك ًَشء ما ٔبِرن -ؾيَ 

 [.6224َصَحَ/

 

ؾن كصاءِت اًيَِّّبِ  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-سوَح اًيَِِّبِّ  -نلا زخت ؾن ًـَّل جن َمْمٍٜك ٔبهَ سبٔل ٔبمَّ سَمة 

، ُثَّ ًيام كَ  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك- ، ُثَّ وظالثَ؟ فلاًت: ما ًْك وظالثَ، اكن ًعِّلِ ْسز ما ظَّلَّ

ـَت كصاءت  خَت َل كصاءثَ، فٕارا عم ثَْي ـَ َ ، حِتَّ ًُعحح، وه ًُعِّلِ كَْسز ما انم، ُثَّ ًيام كَْسز ما ظَّلَّ

ًت حصفًا حصفًا؛ ]زواٍ اًًسايئ يف سًٌَ/ شا اْكسًر ًسلُّ ؿَّل ٔبن حتسني اًلصاءت 6103ُمفّسَّ [. ُو

َسُا من سَن اًيِّبِ   ١ك.ظَّل ٝك ؿَََ وس -وَتًو

 

زيض  -كال: اكن اجن مسـوذ  -زيض ٝك ؾيَ  -ومْنا: ما زخت من حسًر موىس جن ًٍزس اًىٌسّيِ 

ٌَُِْفلََصاِء َواًَْمَساِننيِ  ًُلصئ زخاًل، فلصٔب اًصخي: ﴿ -ٝك ؾيَ  َسكَاُث  ََّما اًعَّ ه
ّ
[ مصسًٍك، 12﴾ ]اًخوتة:  ا

فلال اًصخي: وهَف ٔبكصٔبوِا اي  - ؿَََ وس١كظَّل ٝك-فلال اجن مسـوذ: ما ُىشا بٔكَصٔبىَيا زسوُل ٝك 

ٌَُِْفلََصاِء َواًَْمَساِننيِ  ٔبِب ؾحساًصمحن؟ كال: بٔكصٔبىَيا ُىشا: ﴿ َسكَاُث  ََّما اًعَّ ه
ّ
ُا.12﴾ ]اًخوتة:  ا  [ ومسَّ

 

سلُّ ُشا ؿَّل ٔبن اجَن مسـوذ ٔبىَىص ؿَّل اًصخي كصاءثَ ُكمة )اًفلصاء( ِبًلَص؛ ]ٔبوزذٍ اأٔلًحاين يف  ًو

ٔبكصٔبٍ ٕاايُا ِب٢كس،  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-[؛ ورٛك أٔلن زسوَل ٝك 013/  2 "اًسَسٍك اًعحَحة"

س.  ويف رٛك ذالٌٌك واْضة ؿَّل وحوِة ثالوت اًلصبٓن ثالوًت َصَحة جموذت، موافلة أٔلحاكِم ؿ١ك اًخَّجًو

ٕاَل ًومٌا  -ََ وس١كظَّل ٝك ؿَ -فلس اهـلس ٕاحلاغ اأٔلمة من ؾِس زسول ٝك  ٔبما ذًَُِل من اإلحلاغ:

ؤبكصٔب ِبا  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-ُشا ؿَّل: وحوِة كصاءت اًلصبٓن وثالوثَ ِبًىِفِة اًيت كصٔب ِبا اًيِبُّ 

اًعحاتة، وثَلَّاُا ؾْنم اًخاتـون، ؤبمئة اًلصاءت، ؤبُي اأٔلذاء، ٕاَل ًومٌا ُشا، و٠ك ٌضشَّ ؾن ُشا 

س؛ حِت ال ٌضمِل اًوؾَس اًضسًُس اإلحلاغ ٔبحٌس؛ وٙكٛك ال َيوس أٔلي كازئ ٔبن ًخََو  اًلصبٓن تلري َتًو

ِس  نلا كال ٝك ثـاَل: ﴿ -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-ًَِمن َياًف ُسَي اًيِب  ـْ َ ُسوَل ِمْن ت َوَمْن ٌَُضاِكِق اًصَّ

ِ َما ثََوَلَّ َوهُْعِِلِ  ٌِنَي هَُوَّلِ َِّدْؽ كرَْيَ َسِخِِي اًُْمْؤِم َ ََلُ اًَُِْسى َوًَد َ َوَساَءْث َمِعرًيا َما ثََحنيَّ ﴾ ]اًًساء:  َْجَمنَّ

662.] 

 

ََّّْش: َحة اًً َِّ  ًلول اإلماُم اجن اّكززّيِ يف َظ

ذِ  ًـَـمْ  َمؼؼؼؼنْ     ****  الِسمُ  َحـْذـــمٌ  ِِبًذَّؼْجؼِوًـسِ  َواأَلْدـشُ      بٓزِــمُ  اًْـُلؼَصبٓنَ  ًُؼَجؼّوِ

 



 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
121 

 َُ َّــــ َِ  أَله َُ  ِتــــ ًــَـ
ّ
ـىَـَشا   ****  ؼؼؼؼَزالَ َبهْؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اال َُ َُ  َو ـيَا ِمـٌْـ ِْ ًَـ

ّ
 َوَظؼؼؼؼؼؼؼالَ  ا

ؼوَ  ُُ  َواًـْـِلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَصاَءتِ  اأَلَذاءِ  َوِسًـْـٌــَـةُ     ****   اًـذـــِّـاَلَوت ِحـَْـِـةُ  بًَْؼًضـا َو

ؼوَ  ُُ ْؾؼَعاءُ  َو
ّ
َــــاَوُمس   ًَؼَِـا ِظـفَـةٍ  ِمؼؼنْ     ****  َحلَّؼَِـا اًُْحؼُصوِف  ا  خََحـلَِّ

َِ  َواِحـــسٍ  ُنـــيِّ  َوَزذُّ  ؼؼؼؼؼؼؼؼ َِ ْفؼغُ    ****  أَلْظـ َـّ ؼِصٍِ  ِفؼؼي َواٌَ ِْ َِ  هَؼِؼـ ـثـْـَـ  مَكِ

ؼصِ  ِمؼنْ  ُمَْكِّـالً  ِْ ـِف  ِتال اًيُّْعؼقِ  يِف  ِِبٌَُّْعـِف    ****  حَىَـَُّـــِف  َمــا قَـ ـسُّ ـَ َ  ث

ِْـَس  َُ  َوًَـ ـٌَـ ِْ ِْؼنَ  تَـ َِ  َوتَـ الَّ   ****    ثَؼؼؼؼْصِنـ
ّ
َِ  اْمؼؼؼؼؼِصئٍ  ِزًَـاَضــةُ  ا ؼؼؼؼؼؼؼؼ  ِتـفَـىِّ

 

ـَِل اجن اّكززّيِ واحدًا ُشؾًَّا، ًبُٔث اإلوسان تُتِنَ، وتَ كال ٔبنُْث اًـَلاء واًفلِاء؛ ورٛك أٔلن  فلس ح

ًذا، وكصٔبٍ اًصسوُل ؿَّل خَب  َّة.اًلصبَٓن ىَزل جموَّ  ًي نشٛك، ؤبكصٔبٍ اًعحاتة، فِو س يَّة هحًو

 

 مساقُِل : -62

ف ِبا ؿَّل حزقَاِث ُشا اًـ١ك،  س يف مجموؿٍة من اًلضااي واًلواؿس اًكَة، اًيت ًخـصَّ ًححر ؿ١ك اًخَّجًو

ن(.  اًيت وضـِا بُُٔي اأٔلذاء وؿَلاء اًلصاءت، َنو: )ٔبحاكم ا٢كّسِ واًلَص، واًيون اًسانية، واًخَّيٍو

س :من   ٔبضم ا٢كعيفاث َّف ؿ١ك اًخجًو

 

س اًلصبٓن ٌَض َخ سَامين جن حسني جن محمس اّكَْمُزوِزّي  1 ؼ مٌؼومة حتفة اأٔلظفال واًلَلان يف َتًو

  .ُؼ( زمحَ ٝك ثـاَل ، ثلؽ ُشٍ ا٢كيؼومة يف واحس وس خني تُذاً 6632اًضافـي ا٢كخويف تـس س ية )

 ْنم :وكس ظحـت ؿست مصاث وُشهحا حلاؿة من اًـَلاء م

 ٔب ؼ انػمِا يف نخاتَ فذح اأٔلكفال ثَّشخ منت حتفة اأٔلظفال ، ظحؽ ؿست مصاث مْنا :

  .( ظفحة61ؼ يف اًلاُصت وَّش ذاز ٕاحِاء اًىذة اًـصتَة ذون ةزخي يف ) 1

  .ُؼ( ِبؾخياء اًض َخ َسري اًلايض6321ؼ ظحـة ذاز اّكيان يف تريوث س ية ) 2

 ُؼ(6423ىة ا٢كىصمة س ية )ؼ مضن مجموغ يف ا٢كعحـة اأٔلمرًية مب 3

ُؼ( 6411ة ؼ اًض َخ ؿِل جن محمس جن حسن جن ٕاجصاُمي ا٢كَلة ِبًضحاغ ا٢كَصي ا٢كخويف س ية )

ظحؽ يف معحـة ذاز اًخبًَٔف يف اًلاُصت ذون ةزخي ُث وَّشثَ مىذحة بٔضواء اًسَف يف  زمحَ ٝك ثـاَل

  .ُؼ( ِبؾخياء اًض َخ ٔبُشف جن ؾحس ا٢كلعوذ6362اًصايط س ية )
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اة يف نخاتَ :" تلَة اًىلال ُشخ حتفة اأٔلظفال " وَّش ذاز اإلميان ح ؼ ؼ اًض َخ ٔبسامة ؾحس اًُو

 ُؼ(6362ِبإلسىٌسًزة س ية )

ذ ؼ اًض َخ محمس ا٢كَييي اأٔلمحسي ا٢كَصي من ؿَلاء اًلصن اًثاًر ؾَّش اًِجصي يف نخاتَ " فذح ا٢كٜك 

ة خامـة اإلمام محمس جن سـوذ ا٢كخـال ثَّشخ منت حتفة اأٔلظفال " خمعوظ مٌَ وسزة يف مىذح

 (140اإلسالمِة جصمق )

 

س ا٢كُّس ٌَض َخ ؾحس اًـٍزز جن ؾحس اًفذاخ اًلازئ  2 ظحؽ يف معحـة ًسس جن ِتت وَّش  -ؼ اًخجًو

  .ه(6430ا٢كىذحة اًـَمَة يف ا٢كسًية ا٢كيوزت س ية )

 

س اًلصبٓن  ٌَض َخ محمس اًعاذق اًلمحاوي ظحؽ ؿست   ؼ3  ان يف َتًو مصاث مْنا اًعحـة اًثاًثة اًَُب

 .ُؼ(6433ؾَّشت س ية )

 

س ؿَّل زواًة حفط ؾن ؿامص جن ٔبيب اًيجوذ، ٌَض َخ ؾحس اًـٍزز جن ؾحس اًفذاخ  4 ؼ  كواؿس اًخجًو

و يف 6436ظحؽ يف معحـة ُشنة ا٢كسًية ا٢كيوزت ٌَعحاؿة واًًَّش يف خست س ية ) -اًلازئ  ُؼ( ،ُو

س ا٢كُّس   .ساتق اٙكهص اٗكزخة اًثاهَة تـس نخاة اًخجًو

 

س  ٌَض َخ ؾحس اًـٍزز جن ؾحس اًفذاخ اًلازئ وعم يف ا٢كصثحة اًثاًثة تـس نخاتَ  5 ؼ  مجموؿة اًخجًو

اًساتق اٙكهص َجؽ فَيا بٔحسن ا٢كيؼوماث ًلصاءت حفط وحللِا وُشهحا ، وعم انفـة ٌَمخرععني 

  .يف ُشا اًفن

 واص متي اًلسم اأٔلول مْنا ؿَّل :

 

ُؼ( زمحَ 402موىس جن ؾحَس ٝك جن حيىي جن ذاكان آكاكاين ا٢كخويف س ية )ٔب ؼ كعَست ٔبيب مزامح 

س   ، وعم زاقَة اًلافِة ا، وؿسذ ٔبتَاِتا واحس وَخسون تُذٝك ثـاَل ، وعم ٔبول كعَست يف ؿ١ك اًخجًو

. 

ُؼ( 134ة ؼ كعَست ٔبيب اْكسن ؿِل جن محمس جن ؾحس اًعمس اهلمساين اًسزاوي ا٢كخويف س ية )

س " واص ُتصث تؼ" هوهَة اًسزاوي  زمحَ ٝك ثـاَل واَسِا " معست ا٢كفِس وؿست ا٣كَس يف مـصفة اًخجًو

  ." وؿسذ ٔبتَاِتا ٔبزتـة وس خون تُذًا من حبص اًصحز

 

س ٌَض َخ محمس مًك هَص اّكٌصيس اًضافـي ا٢كخويف تـس س ية  6 ؼ َّناًة اًلول ا٢كفِس يف ؿ١ك اًخجًو
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ُؼ( 6433معحـة مععفى اًحايب اْكَِب ؤبوالذٍ مبَص س ية ) ُؼ( زمحَ ٝك ثـاَل ، ظحؽ يف6422)

  .وظوز تـس رٛك

 

ؼ ٔبحاكم كصاءت اًلصبٓن اًىصمي ثبًَٔف ص َخ ا٢كلازئ ا٢كَصًة يف وكذَ اًض َخ محموذ جن ذََي اْكَصي  7

  .ُؼ( زمحَ ٝك ثـاَل6326ا٢كخويف س ية )

 وكس ظحؽ ؿست مصاث مْنا :ؼ

  .ُؼ(6423س ية )ٔب ؼ يف معاتؽ اًضمصيل يف اًلاُصت 

 

ا ا٣كَس اأٔلؿَّل ٌَضؤون اإلسالمِة يف اًلاُصت  ة ؼ مضن سَسٍك ذزاساث يف اإلسالم ًعسُز

ضة ؿسذ )   .ُؼ62/3/6432( اًس ية اًـاُشت تخازخي 663ِٕبُشاف محمس ثوفِق ؾًو

 

ة حؼ ؼ ظحـة ذاز اًخضائص اإلسالمِة ٌَعحاؿة واًًَّش واًخوسًؽ يف تريوث وَّش ا٢كىذحة ا٢كىِة يف مى

  .( ظفحة421ُؼ( ِبؾخياء محمس ظَحة تالل مٌَاز يف جم٘ك تَلت ظفحاثَ )6361ا٢كىصمة س ية )

 

س ٔبو ا٢كلسمة اّكززًة ٔبو ا٢كلسمة فامي ؿَّل كازئ اًلصبٓن ٔبن ًـَمَ ، يف  8 ؼ ا٢كلسمة يف فن اًخجًو

س ًض َخ اًلصاء يف سماهَ اًض َخ اًـالمة محمس جن محمس جن محمس جن ؿِل جن ًوسف  اّكززي اًخجًو

ُؼ( زمحَ ٝك ثـاَل ،وعم ملسمة مٌؼومة حوث مؽ ظلص جحمِا 244اٗكمضلي ا٢كخويف س ية )

ا ما ٠ك حيٍو نثري من اًىذة اًىداز يف ُشا اًـ١ك. وؿسذ ٔبتَاِتا ماقة وس حـة ؿَّل ما  وحسن ادذعاُز

ا ؿَّل ما يف تـغ اًًسخ سٍ كول اًياػم يف بٓدُص ًؤ   .يف ٔبكَِا ، ًو

 

س ًؼفص ِبًصصسٔبتَاِتا كاف وساي   يف اًـسذ  *** من حيسن اًخجًو

  .أٔلن حصف اًزاي ًلاتي اًـسذ س حـة ، واًلاف ًلاتي اًـسذ ماقة يف حساة اّكُمَّي

  .ويف تـغ اًًسخ ٔبتَاِتا ماقة وجسـة ؾَّش تُذاً 

  :ظحـاِتا

 ظحـت ُشٍ ا٢كلسمة ؿست مصاث مْنا :ؼ

 .ُؼ(6360ؼ ظحـة ذاز اًِسى يف اًصايط س ية ) 1

س6362ـة ذاز هوز ٌَمىذحاث ِبست س ية )ؼ ظح 2   .ُؼ( تخحلِق اًض َخ ٔبمين زصسي سًو

  .ُؼ( ومـِا ا٢كيؼومة اًحَلوهَة يف ا٢كععَح6362ؼ ظحـة مىذحة اًسواذي يف خست س ية ) 3
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س " ، اص متي ؿَّل 4  ؼ مضن مجموغ " ٕاحتاف اًَبزت ِب٢كخون اًـَّشت يف اًلصاءاث واًصْس واألٓي واًخجًو

ُؼ( ، 6423ٌون ا٢كشهوزت ظحؽ يف معحـة مععفى اًحايب اْكَِب مبَص س ية )ؾَّشت نخة يف اًف 

  .ِبؾخياء اًض َخ ؿِل جن محمس اًضحاغ زمحَ ٝك ثـاَل

  .(022ؼ ومضن مجموغ رملاث ا٢كخون ض)5 

  .(0/126ؼ ومضن خامؽ ا٢كخون ) 6

  .(413ؼ ومضن مجموغ ا٢كخون ًعاًة ؿ١ك اًفٌون ض ) 7

س ض )ؼ ومضن ٔبرماث مذون ؿَ 8   .( ٕاَل كري رٛك4وم اًخجًو

 

 ؿ١ك اًياِِس وا٢كًَُْسودمداذئ ( 61)

 

ي ، ومٌَ كوَل ثـاَل ) فًِسُخ ُٝك ما ًَلي  : ثـًصفَ اًًّسخ ًلًة : مبـِن اإلساٌك ، اًخّحسًي ، اًخّحًو

بئت مبـِن ثحسًي، )وٕارا تّسًيا ٔبًة ماكن بًٓةٍ  َعان ( ًو بئت مبـِن اًيّلي من موضؽٍ  اًض ّ ٕاَل موضؽٍ  ( ، ًو

مثاًل هلول وسرُت اًىذاَة. ويف اًخـًصف الاظعاليح : زفُؽ اْكُْك اًَّّشؾي تسًَي ُشؾي . سواء 

 .وسخ اًلصبٓن ٌَلصبٓن، ٔبو وسُخ اًلصبٓن ٌَس ية ما هًسخ من بًٓة ٔبو هًُسِا هبِٔث خبري مْنا ٔبو مثَِا

 ًً ُلدي ا سخ ؾيس اًخـازط اًخام تني ثـًصف بَٓدص ًٌَسخ ُو زفؽ اًضازغ ٌَحْك ا٢كخلسم حبْك مذبٔدص. ًو

اأٔلحاذًر ا٢كخاكفئة يف اًلوت مؽ وحوذ ذًَي ؿَّل اًًسخ من هط ؾن اًيِب ظِل ٝك ؿَََ وس١ك، ٔبو 

هط َصايب ٔبو مـصفة اًخازخي وكري رٛك. فاًًسخ ُو ٔبحس ٔبساًَة ٕاساٌك اإلصاكل تني خمخَف 

 اْكسًر.

  ظًصق مـصفة اًًسخ :

يف اٌَفغ ما ًسل ؿَََ، ومْنا: ٔبن ًشهص اًصاوي اًخازخي، مثي بٔن ٢كـصفة اًياِس ظصق؛ مْنا: ٔبن ٍىون 

ًلول: َسـت ؿام آكيسق، واكن ا٢كًسود مـَوما كدِل. ٔبو ًلول: وُسخ حْك نشا جىشا. ومْنا: ٔبن َتمؽ 

 اأٔلمة ؿَّل حْك ٔبهَ مًسود، ؤبن انخسَ مذلسم.

 :وميىن ثَرَط مـصفة اًًسخ ِبًعصق اًخاًَة 

 :ا ًفِسٍ  احة ٔبن ًبئت يف ًفغ اًيط م -6
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ومثاَل يف ًفغ األًٓة: ) اي ٔبَيا اًيِب حصط ا٢كؤمٌني ؿَّل اًلذال ٕان ٍىن مٌْك ؾَّشون ظاجصون 

ال ًفلِون (. )اأٔلهفال/  ًلَحوا ماقخني وٕان ٍىن مٌْك ماقة ًلَحوا ٔبًفا من اٙكٍن نفصوا تبَّٔنم كوم

ضـفا فٕان ٍىن مٌْك ماقة فلس وسرت تلوَل ثـاَل: }األٓن دفف ٝك ؾيْك وؿ١ك ٔبن فِْك  (12

ظاجصت ًلَحوا ماقخني وٕان ٍىن مٌْك ٔبًف ًلَحوا ٔبًفني ِٕبرن ٝك وٝك مؽ اًعاجٍصن{. )اأٔلهفال/ 

11) 

 

 :ٔبن ًبئت يف س َاق اًيط كًصية ثسل ؿَََ -0

اكٙكي وزذ تَ كوَل ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك: "ذشوا ؾين ذشوا ؾين، كس حـي ٝك ًِن سخِال: اًحىص 

فبٔصاز ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ِبشا  ماقة وهفي س ية، واًثُة ِبًثُة خ٘ك ماقة واًصمج" ِبًحىص خ٘كُ 

اْكسًر ٕاَل وسخ حْك حخس اًزواين يف اًحَوث اًوازذ يف كوَل ثـاَل: }واًاليت ًبٔثني اًفاحضة من 

ن يف اًحَوث حِت ًخوفاُن ا٢كوث بٔو  وسائْك فاسدضِسوا ؿََين ٔبزتـة مٌْك فٕان صِسوا فبٔسىٌُو

 (62 ًِن سخِال{. ) اًًساء/ َيـي ٝك

 

 :ٔبن ًـصف ةزخي ا٢كخلسم وا٢كخبٔدص -4

 .فا٢كخبٔدص يف جَّشًـَ انِس ٌَمخلسم، نلا ُو اًضبٔن يف وسخ اًلدٍك من تُت ا٢كلسش ٕاَل اًىـحة

 .وذما ًفِس يف ُشا: متَزي ا٢كخلسم يف ىزوَل مبـصفة ا٢كًك وا٢كسين

يف اًس ية: ٔبن ما وخسانٍ من اأٔلحاكم كري مـَوم اًخازخي نلا ذما ًًدلي ٔبن ٌُس خفاذ ذما ًخعي ِبًًسخ 

مـازضا أٔلحاكم خاءث يف جحة اًوذاغ ٔبو تـسُا ٕاَل وفات اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، مفا خاء من 

ثٜك اأٔلحاكم يف اْكجة ٔبو تـسُا انِس ٢كا ٠ك ًُـ١ك ًيا ةزَيَ، أٔلهيا هـ١ك ٔبن ثٜك اًَّشاقؽ ِبا كس ُدمت 

 اٗكٍن.

؛ ومثال رٛك:  حْك اًَّشة كامئا؛ حص َّنيي اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ؾن اًَّشة كامئا من وحٍو

مْنا: حسًر ٔبيب سـَس آكسزي ؤبوس جن ماٛك زيض ٞك ؾْنلا ٔبن اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك: سحص 

وخاء اًفـي ؿَّل ذالفَ يف جحة اًوذاغ؛ فـن اجن ؾحاش زيض ٝك ؾْنلا كال:  ؾن اًَّشة كامئا.

و كامئ""سلِت زسول   .ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك من سمزم، فَّشة ُو

 

   :اإلحلاغ -3
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ورٛك تبٔن َيمؽ ا٢كسَمون ؿَّل وسخ اًيط، وَل ُشوظ وثفعَي. كال اًلصظِب: "ٕارا وخسان ٕاحلاؿا 

ُِـ١ك بٔن اإلحلاغ اسدٌس ٕاَل هط انِس ال هـَمَ َنن، ؤبن رٛك اًيط ا٥كاًف مُتوك  َياًف هعا، ف

يَة يف اًلصبٓن ثخَّل اًـمي تَ، وبٔن ملذضا ت اًس َّ صوى، نلا ٔبن بًٓة ِؿسَّ ًـين  –ٍ وُسخ وتلي س ية ًلصٔب ٍو

شزون ٔبسواخا وظَة أٔلسواْجم مذاؿا ٕاَل اْكول كري ٕادصاح{. ]اًحلصت/  بًٓة: }واٙكٍن ًخوفون مٌْك ًو

ىون من ِبة: وسخ اْكْك ذون اًخالوت، ومثِل: ظسكة  –[ 032 فذبٔمي ُشا فٕاهَ هفُس. ٍو

 بًٓة: }اي ٔبَيا اٙكٍن بٓمٌوا ٕارا انحِمت اًصسول فلسموا تني ًسي جنواُك ظسكة{. ]ا٣كاذٌك/ اًيجوى". ًـين

60 ] 

 

 اْكْكة من اًًسخ :

 اًًسخ خاٍز مؽ ملاظس اًَّشغ ًخحلِق معَحة ا٢ككف :

 

فذازت ًزنل اًويح ِبْكْك اًضاق ؿَّل ا٢ككّفني أٔلخي ادذحازضم وامذحان ظسق ٕامياَّنم. نلا مىض يف  -6

}ٞك ما يف اًسمواث وما يف اأٔلزط وٕان ثحسوا ما يف ٔبهفسْك ٔبو ختفوٍ حياس حْك تَ ٝك{.  بًٓة:

ووسرِا تبًٓة: } ال ٍكف ٝك هفسا ٕاال وسـِا {...األًٓة. خففف ٝك ثـاَل ؾن اأٔلمة و٠ك ًؤاذشضم مبا ال 

 .ظاكة هلم تَ

 

فى ما فَِ من ثبًَٔف كَوِبم وةزت ًخسزح اًياش ِبًدَّشًؽ، ْكسازة اًياش ِبّكاََُة، وال َي -0

 .ِبإلسالم، وِتَئُتم ٢كا ٔبًزسوا َل من هَص ذٍن ٝك

ومثاَل: اًخسزح يف حتصمي اٖكص، ونشا اًخسزح يف ؿسذ اًعَواث ا٢كضِوز يف حسًر اإلزساء وا٢كـصاح. 

 .وكس مىض رٛك

 

ق تيوغ ساتق من نلا ٔبهَ من حْك اًًسخ: ٕاػِاز هـمة ٝك ؾز وخي مبا ٍصفؽ تَ من اْكصح واًضَ -4

ٔبهواغ اًخكَف، ومن مثال رٛك سايذت ؿَّل ما مىض: ؿست ا٢كصٔبت، فلس اكن تساًة ؿاما اكمال، نلا يف 

شزون ٔبسواخا وظَة أٔلسواْجم مذاؿا ٕاَل اْكول كري ٕادصاح {. )  األًٓة: } واٙكٍن ًخوفون مٌْك ًو

ًشزون ٔبسواخا ًُتتعن تبٔهفسِن فًسخ ٝك ثـاَل رٛك تلوَل: }واٙكٍن ًخوفون مٌْك و  .( 032اًحلصت/ 

    (043ٔبزتـة ٔبصِص وؾَّشا{.)اًحلصت/ 

    

نلا ًلؽ ِبًًسخ ثعَُة هفس اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك وهفوش ٔبَصاتَ جمتَزي ُشٍ اأٔلمة ؿَّل  -3

 .اأٔلدم وٕاػِاز فضَِا. ومثاَل ثلَري اًلدٍك من تُت ا٢كلسش ٕاَل اًىـحة ا٢كَّشفة نلا مىض تَاهَ
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كال اإلمام اًضافـي: "ٕان ٝك ذَق آكَق ٢كا س حق يف ؿَمَ ذما ٔبزاذ خبَلِم وِبم، ال  وِبٔكٍك ؛ فلس

سى وزمحة، وفصط فَِ  و زسًؽ اْكساة، ؤبىزل ؿََيم اًىذاة ثخِاان ًك ِشء ُو مـلة ْكْكَ ُو

ن فصاقغ ٔبزخُتا ؤبدصى وسرِا، زمحة ٓكَلَ ِبًخرفِف ؾْنم، وِبًخوسـة ؿََيم، سايذت فامي اتخسٔبضم تَ م

هـمَ، ؤبِِبم ؿَّل الاىُتاء ٕاَل ما ٔبزخت ؿََيم حٌخَ واًيجات من ؿشاتَ، فـمُتم زمحخَ فامي ٔبزخت 

 ووسخ، فِل إكس ؿَّل هـمَ"

 

 :ضواتط اًًسخ 

وضؽ اًـَلاء تـغ اًضواتط واًلواؿس ٢كـصفة اًياِس وا٢كًسود، ٍصحـون ٕاٍَيا ًضحعِلا، هشهص مْنا 

 :اًخايل

 

 ."ؾلًََّا؛ أٔلهيا كَيا: "زفؽ حْك ُشؾي تسًَي ُشؾي ال ؾلِل ٔبن ٍىون اًًسخ ُشؾًَّا ال -6

 

ًصا ؾن ا٢كًسود مٌفعاًل ؾيَ، -0 ٔبو  فٕان اكن مذعاًل تَ اكًعفة، ٔبن ٍىون اًياِس مذبّٔدِ

 .ٔبو اًَّشظ، فال ًـخَب وسًزا، تي ختعًَعا ٔبو ثلًَِسا الاس خثٌاء،

 .وزوذ ثـازط فامي ثـيََ هعوض اًياِس وا٢كًسود -4

 .مـيَنِي وزذا يف اًياِس وا٢كًسودثـشز أكؽ تني  -3

ٔبن ٍىون اًًسخ يف سمان زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، فمبوِثَ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك  -2

 .اهلعؽ اًويح

ًوو اكان تَفغ  وجزقَاث اًـحاذاث )يف اأٔلمص واٍْنيي، ٔبن ٍىون اًًسخ ذما َيوس وسزَ؛  -1

 آكَب اٙكي ؿَّل سخِي اًعَة(

ؤبظول اًـحاذاث واأٔلذالق  واًكَاث وا٢كلاظس، واًـلاقس،ال َيوس اًًسخ يف اًخوحِس  -1

 .اًـامة واأٔلدداز

  

 :ٔبهواغ اًًسخ يف اًلصبٓن 

ا، ـً  :وضم ؿَّل زالزة ٔبهواغ  وا٢كصاذ ٔبهواغ اًًسخ من حِر اْكْك، ٔبو اًخالوت، ٔبو زفـِلا م

 

 .وسخ آكط واْكْك؛ ٔبي: ما زفؽ حْكَ وهؼمَ :اًيوغ اأٔلول

وحمي  ،"ٝك ؾْنا : " اكن فامي ُبْىزِل من اًلصبٓن َؾَّْشُ َزَضـاث حُيَّصِْمنَ مثاَل: كاًت ؿائضة زيض 

ِا وحْكِا من ا٢كعحف  .اًضاُس ٔبن ؾَّش زضـاث حيصمن، ُزِفؽ دعُّ
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 .وسخ آكط ذون اْكْك؛ ٔبي: ما ُزِفؽ هؼمَ وتلي حْكَ :اًيوغ اًثاين

لا ؾن معص جن آكعاة وبئب جن وـة زيض ٝك ؾْنلا ٔبَّنلا كاال: اكن  مثاَل: ما زواٍ اًض َزان وكرُي

لا  ىاكاًل من ٝك وٝك ؾٍزز حىمي[،  اًحخةفامي ٔبىزل من اًلصبٓن ]اًض َخ واًض َزة ٕارا سهَا فازَجُو

ا وا٢كلعوذ ِبًض َخ واًض َزة اًثُِّة من اًصخال واًًساء، شا اْكْك مـمول تَ حْكًا، مًسود دعًّ  .ُو

 

 .ًحعي اًـمي ِبْكْك وثعح اًـحاذت ِبًخالوتوسخ اْكْك ذون آكط؛ ٔبي:  : اًيوغ اًثاًر

ٍَن ًُخََوفَّْوَن ِمٌُْْكْ  ﴿ :كال ؾز وخي وسخ اًـست حواًل اكماًل ِبًـست ٔبزتـة ٔبصِص وؾَّشت ٔبايم؛ :مثاَل ِ َواٙكَّ

ْدَصاحٍ 
ّ
ََل اًَْحْوِل كرَْيَ ا

ّ
ْم َمذَاؿًا ا ،ُث وسخ ُشا اْكْك [032اًحلصت: ]﴾  َوًََشُزوَن َبْسَواًخا َوِظًََّة أِلَْسَواِْجِ

ا :كال ؾز وخي :ٕاَل ٍُِص َوَؾَّْشً َة َبْص ـَ َ َّْعَن ِتبَهُْفِسِِنَّ َبْزت ت ٍَن ًُخََوفَّْوَن ِمٌُْْكْ َوًََشُزوَن َبْسَواًخا ًََُتَ ِ ﴾  ﴿َواٙكَّ

 .(،مؽ تلاء اًصْس يف ا٢كعحف043اًحلصت: ])

 

 :فواقس مـصفة اًًسخ يف اًلصبٓن

 

 .اًىصميالاس خـاهة تَ يف ثفسري اًلصبٓن  .6

 .وثسزح اْكْك مـصفة ةزخي اًدَّشًؽ، .0

ومصاؿات ٔبحوال اًياش؛ أٔلن اًًسخ زاؾى فَِ اًضازغ  ٕافاذت اٗكاؾَة يف ذؾواٍ ٕاَل ٝك، .4

 .مصاحي اٗكؾوت اإلسالمِة

ًُْؤيِت اًِْحْْكََة َمْن ٌََضاُء َوَمْن ًُْؤَث  ﴿ :ضحط اًفذوى ؛ ؾن اجن ؾحاش ٔبهَ كال يف كوَل .3

ا َنِثرًيااًِْحْْكََة فَلَْس  ،كال: )انخسَ ومًسوذَ، وحمْكَ ومدضاِبَ، [013اًحلصت: ]﴾  ُبويِتَ َذرْيً

، وحصامَ وحالَل.  وملّسمَ ومؤدٍص

 .تَان حْكة اًَّشغ يف مصاؿات معاُك اًـحاذ .2

نيلي ؿست  يف اًًسخ ٕاػِاز هـمة ٝك ؾز وخي جصفـَ حكًَفا ٔبضَق ٕاَل ما ُو ٔبدف، .1

 .ٔبول اأٔلمص ٕاَل ٔبزتـة ٔبصِص وؾَّشا٢كخوَّفَّ ؾْنا سوْجا من ؿام يف 

 

 :األٓزاء يف اًًسخ 

  :اًياش يف موكفِم من اًًسخ َيخَفون تني ملَّص وملذعس وكاٍل، وضم يف رٛك ظواقف

 

و ػِوز فاقست اْكْك ٞك تـس دفاقَ، فِم ًيىصوهَ سمًعا مْنم ٔبهَ تساء،  :اٍَيوذ .6 وكس  ُو

 .اًًسخ واْكْكة اإلًَِة ا٢كخـَلة تَٔبفسسوا حِر ٔبزاذوا اإلظالخ ْجاًل مْنم حبلِلة 
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ؤالء كاًوا يف ٕازحاثَ،  :اًصوافغ .0 ؤبخاسوا اًحساء ؿَّل ٝك ثـاَل، مس خسًني تبٔكوال ِبظٍك،  ُو

 .وُِسخت سوًزا وِبخااًن ًـِل زيض ٝك ؾيَ

و َيزي اًًسخ ؾلاًل ال ُشؿًا، وذًَِل ؿَّل رٛك كوَل ثـاَل .4 اَل  ﴿ :ٔبتو مس١ك اأٔلظفِاين : ُو

 َِ َسٍ  ًَبِِثَ َِ ثزَْنًٌِي ِمْن َحِىمٍي مَحِ َِ َواَل ِمْن َذَِْف و 30فعَت: ]﴾  اًَْحاِظُي ِمْن تنَْيِ ًََسًْ [، ُو

 .تشٛك حيمي اًًسخ ؿَّل اًخرعَط

مس خسًني ؿَّل رٛك تيعوض من  وضم ؿَّل حواس اًًسخ ؾلاًل وُشؿًا،  :َجِوز اًـَلاء .3

 :اًلصبٓن واًس ية ؿَّل وكوؿَ؛ هشهص مْنا

 

َِا ﴿ :كوَل ؾز وخي َِ رْيٍ ِمْْنَا َبْو ِمثْ  (621﴾ )اًحلصت:  َما هًََْسْخ ِمْن بًٍَٓة َبْو هًُِْسَِا هَبِِث خِبَ

ِلُ  ﴿ :وكوَل ُ َبْؿ١َكُ ِتَما ًزَُنّ ًْيَا بًًَٓة َماَكَن بًٍَٓة َواٟكَّ َرا تَسَّ
ّ
 .(626﴾ )اًيحي:  َوا

ٍُ بُ  ﴿ :وكوَل ُ َما ٌََضاُء َوًُثِْخُت َوِؾْيَس ًِْىذَاِة ًَْمُحو اٟكَّ  (43﴾ )اًصؿس:  مُّ ا

  

 :سوز اًلصبٓن ِبؾخحاز اًياِس وا٢كًسود 

 

 :اهلسمت سوز اًلصبٓن من حِر وحوذ اًياِس وا٢كًسود ٕاَل ٔبزتـة ٔبكسام 

 

و زالج ؤبزتـون سوزت كسم ًُس فَِ انِس وال مًسود؛  :اأٔلول وسف، وٌس،   :ُو اًفاحتة، ًو

ة، واًخحصمي، وا٢كٜك، واْكاكة، وهوخ، واّكن، واْكجصاث، واًصمحن، واْكسًس، واًعف، وأكـ

وا٢كصسالث، وعَّ، واًياسؿاث، والاهفعاز، وزالج تـسُا، واًفجص وما تـسُا ٕاَل بٓدص اًلصبٓن، ٕاال 

 اًخني واًـَص واًاكفصون.

اًحلصت، وزالج تـسُا، واْكج، واًيوز   :كسم فَِ اًياِس وا٢كًسود، وعم َخس وؾَّشون  :اًثاين

وةًَاُا، واأٔلحزاة، وس حبٔ، وا٢كؤمن، واًضوزى، واٙكازايث، واًعوز، واًواكـة، وا٣كاذٌك، 

زث، واًـَص. ثص، وُنّوِ  وا٢كزمي، وا٢كسَّ

و ستٌّ  كسم فَِ اًياِس فلط، :اًثاًر اًفذح، واْكَّش، وا٢كيافلون، واًخلاجن، واًعالق، :  ُو

 واأٔلؿَّل.

و اأٔلزتـون اًحاكِة. كسم فَِ ا٢كًسود فلط،  :تؽاًصا  ُو

 بآيث كصبٓهَة ؿَّل اًيّاِس وا٢كًسود مْنا :
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ؼ بًٓة اًّعالت مؽ اًّسىص: ) ال ثلصتوا اًّعالت ؤبهمت ُساكزى ( وسخ تبًٓة ) ٕاهلّا اٖكص وا٢كُّس واأٔلهعاة 1

َعان فاحذيحٍو ًـَّْك ثُفَحون ( .  واأٔلسالم زحٌس من معي اًض ّ

ثلري اًلدٍك: )س َلول اًّسفِاء من اًيّاش ما واّلضم ؾن ِكدَُتم اًيّت اكهوا ؿََيا كُي ٞك ا٢كَّشُق ؼ بًٓة 2

كس ىصى ثلَّة وْجم يف اًّسلاء فَيوًَّيم كدٍك ) .(وا٢كلصة َيسي من ٌضاء ٕاَل  اٍظ ُمس خلمي

 حصضاُا فّول وْجم صعص ا٢كسجس اْكصام.

 

مٌْك ؾَّشون ظاجصون ًلَحوا ماقخني ُث وسخ تلوَل )  ؼ بًٓة ٔبمص تثداث اًواحس ٌَـَّشت ) ٕان ٍىن3

 .األٓن دفف ٝك ؾيْك وؿ١ِك ٔبّن فِْك ضـفًا فٕان ٍىن مٌْك ماقة ظاجصت ًلَحوا ماقخني (

 

ية ؟   ُي ًًسخ اًلصبٓن ِبًس ّ

يا مـِن اًًّسخ  اثفق اًـَلاء ؿَّل حواس وسخ آكَب ا٢كخواحص مبثِِل ماؿسا اًّضافـي ال ًلدي رٛك . ُو

ي    .ٔبو حتسًس األآيث ال وسرِا نلا يف اًلصبٓن ٌَلصبٓنثبًٔو

 

ؼ بًٓة اًوظَة : ) ُنخة ؿََْك ٕارا حض ٔبحسُك ا٢كوُث ٕان حصك ذريًا اًوظَة ٌَواٗكٍن واأٔلكصتني( ، 1

 .فلس وسرت ُشٍ األًٓة ِبْكسًر ا٢كس خفِغ ) ٔبال ال وظَة ًوازج ( زواٍ اّٗكازسم

 

وَل ثـاَل ) اًّزاهَة واًّزاين فبٔخ٘كوا ُكّ واحس مْنلا ماقة ؼ بًٓة وسُخ اّكَ٘ك ؿَّل اًثُّة ا٤كعن يف ك2

وال مسلط ٙكٛك حِر ٔبمص ِبًّصمج فلط، فلس ظّحلَ تيفسَ ؿَّل ماؾز جن ماٛك اأٔلسَمي،  .خ٘كت (

 .اًُلالم اًَدمي، وؿَّل ا٢كصٔبت اًلامسًة

 

 .ؼ بًٓة وسخ اًّعَام ًوم ؿاصوزاء، وفصضَ يف ظوم صِص زمضان3

 

( وَّف اْكسًر ) ًُلعؽ ًس اًّسازق يف زتؽ ذًياز فعاؿسًا (  ًّسازكة فاكعـوا ٔبًسَيلاؼ ) واًّسازق وا4

      .زواٍ اًحزازي واًُّتمشي وكريضم

 

 :آكالظة  
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ثحني ًيا ذما س حق ٔبن ؿ١ك "اًياِس وا٢كًسود" من اًـَوم اًَّشؾَة اأٔلساس َة اًيت ثلوم ؿََيا ؿَوم 

ِبًلصبٓن واْكسًر اًَّشًف، وٕاحلاغ من ًـخس ِٕبحلاؾِم من اًلصبٓن واًس ية، ؤبن مَّشوؾَخَ زحدت 

 .اأٔلمة، ذال كالت اًصافضة

ة، ؤبن اًلصبٓن ًًسخ اًلصبٓن نلا ًًسخ  ؤبن اًًسخ نلا ًخـَق ِبًلصبٓن اًىصمي فِو مذـَق ِبًس ية اًيحًو

اًس ية، ؤبهَ ؿَّل اًعحَح نلا ٔبن اًس ية ثًسخ اًس ية فِيي ثًسخ اًلصبٓن اًىصمي. ؤبن ًٌَسخ 

وؿالماث جضُتظ ًوكوؿَ، ؤبهَ ال ًلؽ ٕاال يف اأٔلحاكم اًـمََة خبالف الاؾخلاذ واأٔلدداز  ذالالث

 .ا٣كصذت

نلا ٔبهَ اثضح ًيا ٔبن ٝك اىُتج اًًسخ يف ُشًـة هحٌُا ختفِفا ؾيا، وامذحاان إلمياهيا، وثسزخا يف اٗكؾوت 

ٔبن ُشا اًًسخ مـَوم اًيط واإلزصاذ ٌَعًصق اًسوي، مصاؿات ًلوم اهخلَوا من اّكاََُة ًإلسالم، و 

واْكْك، ومٌَ ما ًُس مـَوما ال هعا وال حىلا ٕامنا وزذث اإلصازت ٕاَل وحوذٍ ُث وسزَ، نلا س حق 

 .حول سوزت اأٔلحزاة

ومن ُيا ثخضح ٔبطمَة "اًياِس وا٢كًسود" يف ؿَوم اًَّشًـة، ؤبهَ ؿ١ك ٔبساش ٢كـصفة ثفسري اًلصبٓن 

ة، واس خًداظ ا  .أٔلحاكم اًَّشؾَة، وفم اًخـازط تني اًيعوضاًىصمي، وُشخ اًس ية اًيحًو

 

 من ٔبضم ا٢كعيفاث َّف ؿ١ك اًياِس وا٢كًسود :

نخاة اًياِس وا٢كًسود، ًإلمام ٔبيب حـفص ٔبمحس جن ٕاسلاؾَي اًيحاش ا٢كصاذي اًيحوي  -6

ُؼ( ُشا اًىذاة ًـخَب من ٔبفضي ما وظي ٕاًَيا من اًىذة ا٢كخلسمة يف 442ا٢كخوَّف س ية )

مؤًفَ،، يف ؾصط األآيث اًياخسة وا٢كًسوذة حِر ٔبزخت ما اذؾى  ؿ١ك اًًسخ. وكس ٔبخاذ

لوم تُتحِح ذؾوى اًًسخ ٔبو اإلحاكم حِيا،  فَِ اًًسخ وؾىسَ تشهص اأٔلساهَس كاًحا، ًو

س  لف موكف ا٤كاًس حِيا بٓدص. ورٛك ٕارا وخس ما ٍصحج ٕاحسى اًعصفني ٔبو ًًؤ و نثري ًو ُو

وزذ اجن اّكوسي يف ُشا اًىذاة هل وال نثريت من لَكم اًيحاش ًـضس ِبا زٔبًَ ُكَيلا. ًو

ؤنس ِبا ٕاحاكم األًٓة، ظحؽ ُشا اًىذاة مبَص س ية  ُؼ ، ُث َل ٔبنْث من ظحـة حمللة 6404ًو

  .وكري حمللة

 

اإلًضاخ ًياِس اًلصبٓن ومًسوذَ، ًإلمام ٔبيب محمس مًك جن ٔبيب ظاًة اًلُيس، ا٢كخوَّف س ية   -0

ُؼ( ونخاتَ ا٢كشهوز خََي اًلسز ال ًيلط يف اًفضي ؾن نخاة اًيحاش، ٕاال ٔبهَ مؽ 341)

كِامَ مبـاّكة وكاقؽ اًًسخ مـاّكة خسًة، ال ًخـصط ٕاَل رهص اأٔلساهَس تي ٍىذفي تـزو األٓزاء 

. وكس حلق ُشا اًىذاة ٕاَل اًلاق سا وْجة هؼٍص صحج حِيا ما ٍصثضََ من األٓزاء مًؤ َني ِبا، ٍو
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فضٍَك اٗكنخوز ٔبمحس حسن فصحاث، وظحؽ ِبامـة اإلمام محمس جن سـوذ اإلسالمِة س ية 

  . ُؼ6431

 

أٔلمح محمس ؿِل جن ٔبمحس جن سـَس جن حزم اأٔلهسًيس اًلصظِب اًؼاُصي  اًياِس وا٢كًسود -4

 (.ُؼ 321 )ا٢كخوَّف:

      : ٌوَـالمة اجن اّكوسي نخاِبن يف رٛك 

                                            ا٢كعفى تبٔنف ٔبُي اًصسود من ؿ١ك اًياِس وا٢كًسود  -6

       

َ ٔبِخ اًـالمة ا٤كلق اًثخت حسني اٗكازاين ، ذمضق ؛ هواِس اًلصان الجن اّكوسي، حلل  -0

 . م 6332تريوث / ذاز اًثلافة اًـصتَة ، 

 

 

 ؿ١ك ا٢كًك وا٢كسين من سوز اًلصبٓن اًىصميمداذئ (  62)

ن ِبًلصبٓن اًىصمي ؾياًة فاقلة ، وال ًـصف نخاة ؿَّل وخَ اأٔلزط انل من اٗكزاسة واؾخين ا٢كسَم

ن من ٔبطمِا اًلصبٓن ، حِت ٔبوضبٔ اًـَلاء مئاث اًـَوم ا٢كس خلٍك ا٢كخـَلة تَ ، اكواًَّشخ واًحَان ما انَل 

 ."ؿ١ك : " ا٢كًك وا٢كسَّن

 

 : وميىن ٔبن هوحز تخِان ُشا اًـ١ك من ؿَوم اًلصبٓن اًىصمي يف ا٢كساقي األٓثَة

 

 ." ٔبوال : تَان مـِن مععَح : " ا٢كًك وا٢كسين

ث واًسوز اًيت ىًزت يف ا٢كصحٍك ا٢كىِة ٌ٘كؾوت اإلسالمِة ُو اظعالخ ٔبظَلَ اًـَلاء ٍميزيوا تني األآي

، وتني ما ىزل يف ا٢كصحٍك ا٢كسهَة ، فاص ُتص تني ٔبنْث ٔبُي اًـ١ك ُشا اًخلس مي ، وحـَوا مٌاظَ ومساٍز 

 . ؿَّل اًزمان ، ًوُس ؿَّل ا٢كاكن

ة ، سواء اكن يف مىة ٔبو ضو   .احَيافا٢كًك من األآيث واًسوز : ما ىزل كدي اًِجصت اًيحًو

ة ، سواء اكن ماكن ىزوَل ا٢كسًية ، ٔبو مىة  وا٢كسين من األآيث واًسوز : ما ىزل تـس اًِجصت اًيحًو

لس . تـس فذحِا ، ٔبو بٔي ماكن يف اّكٍزصت رُة ٕاًََ اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ُؾيِنَ اًـَلاُء تخحلِق ًو

ًة بًًٓة؛ ٍميزيوا ا٢كًك وا٢كسين؛ ًُتثُة اًلصبٓن ا٢كًك وا٢كسين ؾياًًة هحريت، فذخحـوا اًلصبَٓن سوزًت سوزًت، وبًٓ

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/456_%D9%87%D9%80
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َوفَْق ىزوَِل ُمصاؿني يف رٛك اًزماَن وا٢كاكن وآكعاة، ومن ُشا اّكِس اًىدري يف ثددؽ ىزول اًلصبٓن 

ن ؿ١ُك ا٢كًك وا٢كسين يف اًلصبٓن، ويف ٕاظاز ُشا اّكِس كسموا اًلصبٓن ٕاَل كسمني هحرٍين ُلا ا٢كًك  حََىوَّ

 وا٢كسين.

 

 ٕاَل رٛك ثفًصـاث ؿست فعاز ثلس ميِم ؿَّل اًيحو اًخايل: ؤبضافوا

 ما ىزل مبىة -6

 ما ىزل ِب٢كسًية -0

 ما ادذَف فَِ -4

 ما ىزل مبىة وحْكَ مسين -3

 ما ىزل ِب٢كسًية وحْكَ مًك -2

 األآيث ا٢كىِة يف اًسوز ا٢كسهَة -1

 األآيث ا٢كسهَة يف اًسوز ا٢كىِة -1

 

 واًخفًصـاث يف ؿ١ك ا٢كًك وا٢كسين.ٕاَل كري رٛك من اأٔلكسام 

  

وَنن هسؾو اًلازَئ ٕاَل ثددُّؽ ُشا اًـ١ك يف حبوج ؿَوم اًلصبٓن ؿَّل اًخفعَي ا٢كعَوة، ًوىٌيا وضري 

 ُيا ٕاصازاٍث ٕاَل تـغ اأٔلموز ا٢كخـَلة ِب٢كًك وا٢كسين ذما حُيخاح ٕاًََ يف اس خًداظ اأٔلحاكم.

  

 اًفصق تني ا٢كًك وا٢كسين:

 يف مـصفة ا٢كًك وا٢كسين ؿَّل مْنجني:اؾمتس اًـَلاء 

و ٌسدٌس ٕاَل ؿ١ك اًصواًة وما هُلي ؾن ٔبَصاة اًيِب  لاؾي اًيَّْلِل، ُو -ا٢كْنج اأٔلول: ُو ا٢كْنُج اًسَّ

 ٔبو ما هُلي ؾن اًخاتـني اٙكٍن ٔبذشوا رٛك ؾن اًعحاتة زيض ٝك ؾْنم. -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك

  

و ًـمتس ؿَّل اس خلصاء دعاقِط ّكٍ ِمن اًلصبٓن ا٢كًك ُو ا٢كْنج اًلِايس الاح ا٢كْنج اًثاين: ُتاذي، ُو

وا٢كسين، ومتَزِي اًسوز ا٢كىِة من اًسوز ا٢كسهَة؛ تياًء ؿَّل اس خلصاء ُشٍ آكعاقط واًسلاث يف 

 اًسوز واألآيث.

  

 ٌوَـَلاء يف اًخفًصق تني ا٢كًك وا٢كسين زالزة بٓزاء:
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صبٓن ا٢كًك ما اكن دعاًِب أٔلُي مىة، واًلصبٓن ا٢كسين ما اكن اؾخحاز ا٥كاَظة ِبًلصبٓن؛ فاًل اًصٔبي اأٔلول:

َا  دعاًِب أٔلُي ا٢كسًية، مفا اكن دعاًِب أٔلُي مىة ٍىون آكعاة فَِ مصحىًزا ؿَّل كوَل ثـاَل: ﴿ اَي َبَيُّ

ىَُّْكُ  ﴾ نلا يف كوَل ثـاَل: ﴿ اًيَّاُش  ِ َحقٌّ فاََل ثَُلصَّ نَّ َوْؿَس اٟكَّ
ّ
َا اًيَّاُش ا ىَُّْكْ  اَي َبَيُّ ََا َواَل ًَُلصَّ ْ ه ََاُت اٗكُّ اًَْح

ِ اًْلَُصوزُ   [.2﴾ ]فاظص:  ِِبٟكَّ

  

ََٓمٌُوا وما اكن آكعاة فَِ مصحىًزا ؿَّل كوَل ثـاَل: ﴿ ٍَن ب ِ َا اٙكَّ ﴾ فِىون أٔلُي ا٢كسًية نلا يف  اَي َبَيُّ

وا َواُْسُُسوا وَ  كوَل ثـاَل: ﴿ ـُ ََٓمٌُوا اْزَن ٍَن ب ِ َا اٙكَّ ََُّْكْ اَي َبَيُّ ـَ َ َُوا اًَْزرْيَ ً ـَ َُّْكْ َوافْ اْؾُحُسوا َزج

َُِحونَ  َ َبِتَُْكْ  * ثُْف ٍِن ِمْن َحَصحٍ ِمٍكَّ ُْكْ يِف اّٗكِ َْ َ َي ؿََ ـَ َو اْحذََحاُُكْ َوَما َح ُُ  ٍِ اِذ ِ َحقَّ ِْجَ ُسوا يِف اٟكَّ ُِ َوَخا

 َُ َِِمنَي ِمْن كَْدُي َويِف  َو ََسَّاُُكُ اًُْمْس ُُ مَي  ُِ ْجَصا
ّ
ُْكْ َوحَُىوهُوا ُصََِساَء ؿَََّل ا َْ َ ُسوُل َصًَِِسا ؿََ ََُىوَن اًصَّ ًِ َشا 

َم اًيَّ  ـْ َم اًَْمْوََل َوِه ـْ ٌِ َ َو َمْواَلُُكْ ف ُُ  ِ اَكَت َواْؾخَِعُموا ِِبٟكَّ َٓثُوا اًزَّ اَلَت َوب ، 11﴾]اْكج:  ِعريُ اًيَّاِش فَبَِكميُوا اًعَّ

12.] 

  

ل؛ فا٢كًك ما ىزل كدي اًِجصت وٕان اكن تلري مىة، وا٢كسين ما ىزل تـس اؾخحاز سمن اًزنو اًصٔبي اًثاين:

 اًِجصت وٕان ىزل تلري ا٢كسًية.

  

اؾخحاز ماكن اًزنول؛ فا٢كًك ما ىزل مبىة وما خاوزُا مكِن وؾصفاث واْكسًخِة، وا٢كسين  اًصٔبي اًثاًر:

 ال ًلال َل مًك بٔو مسين ما ىزل ِب٢كسًية وما خاوزُا ٔ حس وكداء وسَؽ، وما اكن ذازًخا ؾن رٛك

 

  ِهَا : ٔبطمَة ُشا اًـ١ك وفواقسٍ

 

شٍ فاقست ؾؼمية مفِست يف فِم اًلصبٓن وتَاهَ ، فاًًسخ  -6 و  –مـصفة اًياِس من ا٢كًسود : ُو ُو

واكؽ يف اًلصبٓن ، ًوخحسًس األًٓة اًياخسة ال تس من مـصفة سمان ىزوًِا ،  –ٕاساٌك حْك األًٓة حبْك خسًس 

تساًة اإلسالم ، ٔبو مذبٔدص ، فذىون األًٓة ا٢كسهَة انخسة ٌَمىِة ، ٕارا زخت وكوغ  ُي ُو كسمي يف

 .                                                                         اًًسخ يف حْكِا

مـصفة ةزخي اًدَّشًؽ ومصاحِل ، وثَمس اْكْكة يف ثسزح ٔبحاكمَ وبآيثَ ، حِت تَلت اًىلال يف  -0

بٓدص اًـِس اًيحوي ، وال صم ٔبن مـصفة مصاحي اًدَّشًؽ مفِست خسا يف فِم اًَّشًـة وملاظس اًلصبٓن 

  . وحْكخَ

اًوظول ٕاَل اًفِم اًعحَح ألآيث اًلصبٓن وسوزٍ ، أٔلن مـصفة ةزخي اًزنول وػصف األآيث  -4
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و ا٢كاكين فلس ٌساؿس نثريا ؿَّل فِمِا واس خجالء ملاظسُا ، مفن كعؽ اًيعوض ؾن س َاكِا اًزماين بٔ 

 . كعؽ ؿَّل هفسَ سخِي اْكلِلة واًفِم اًسَمي

ومن فواقسٍ تَان ؾؼمي ؾياًة ا٢كسَمني ِبًلصبٓن اًىصمي ، حِر ٠ك حيفؼوا هعوظَ فلط ، تي  -3

حفؼوا وهلَوا اًزمن اٙكي ىًزت فَِ ، ًَىون رٛك صاُسا ؿَّل اًثلة ا٢كعَلة اًيت مييحِا ا٢كؤمٌون 

 . ًِشا اًىذاة اًـؼمي

ًخشوق اٌَلوي أٔلساًَة اًحَان اًـاًَة يف اًلصبٓن اًىصمي ، فلس متزيث سوز ك مصحٍك مىِة ٔبو ا -2

مسهَة تبٔساًَة تَاهَة ثياسة ما ثضميخَ من مـاين وملاظس ، وك ُشٍ اأٔلساًَة ًِا من اًصوهق 

سُش اأٔلسلاغ ، ومـصفة ا٢كًك وا٢كسين ٌساؿس ؿَّل ُشا اًخشوق ًو لصتَ واًًَبق ما ًبٔذش اأٔلًحاة ًو

 . ًْٔلرُان

ة ، فلس اس خلصق ثزنل اًلصبٓن اًىصمي زالزة وؾَّشٍن ؿاما ، زافق فَيا َجَؽ  -1 مـصفة اًسريت اًيحًو

اأٔلحساج اًيت مص ِبا اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ، فاكن فِم " ا٢كًك وا٢كسين " زافسا من زوافس ؿ١ك 

ة ، ومْكال ٗكزاساثَ  . اًسريت اًيحًو

 

 . ا٢كًك وا٢كسينًِثا : اًفصق تني 

 

ٔبن مثة فصكا يف اًلاًة تُْنلا من ْجخني  –تـس ثبٔمي اًسوز ا٢كىِة واًسوز ا٢كسهَة  –ثحني ٌَـَلاء 

 . ازيدني : ا٢كضمون ، واأٔلسَوة

 :  ٍمتزي اًلسم ا٢كًك ؾن ا٢كسين من حِر اأٔلسَوة وا٢كوضوغ   : ًلول اًض َخ اجن ؾثميني زمحَ ٝك

 

 : ٔبما من حِر اأٔلسَوة فِو -بٔ 

اًلاًة يف ا٢كًك كوت اأٔلسَوة ، وصست آكعاة ؛ أٔلن كاًة ا٥كاظحني مـصضون مس خىَبون ،  -6

 . وال ًََق ِبم ٕاال رٛك ، اكصٔب سوزيت ا٢كسثص ، واًلمص

 

ٔبما ا٢كسين : فاًلاًة يف ٔبسَوتَ اٌَني ، وسِوٌك آكعاة ؛ أٔلن كاًة ا٥كاظحني ملدَون مٌلاذون ، 

 . اكصٔب سوزت ا٢كاقست

 

ون ، خفوظحوا ََص األآيث ، وكوت ا٤كاخة ؛ أٔلن كاًة ا٥كاظحني مـاهسون مضاكّ اًلاًة يف ا٢كًك كِ  -0

 . مبا ثلذضََ حاهلم ، اكصٔب سوزت اًعوز
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بٔما ا٢كسين : فاًلاًة فَِ ظول األآيث ، ورهص اأٔلحاكم مصسٍك تسون حماخة ؛ أٔلن حاهلم ثلذيض رٛك 

ٍْن يف سوزت اًحلصت  . ، اكصٔب بًٓة اٗكَّ

 

 : ؤبما من حِر ا٢كوضوغ فِو -ة

 

َة واإلميان -6 اًلاًة يف ا٢كًك ثلٍصص اًخوحِس واًـلِست اًسَمية ، دعوظا ما ًخـَق تخوحِس اأٔلًُو

بٔما ا٢كسين : فاًلاًة فَِ ثفعَي اًـحاذاث وا٢كـامالث . ِبًحـر ؛ أٔلن كاًة ا٥كاظحني ًيىصون رٛك

ًـلِست اًسَمية ، فِم يف حاخة ًخفعَي اًـحاذاث ؛ أٔلن ا٥كاظحني كس ثلصز يف هفوسِم اًخوحِس وا

 .وا٢كـامالث

 

اإلفاضة يف رهص اّكِاذ وبٔحاكمَ وا٢كيافلني ؤبحواهلم يف اًلسم ا٢كسين الكذضاء اْكال ، رٛك حِر  -0

 64ٔبظول اًخفسري ض: " .ُشغ اّكِاذ وػِص اًيفاق ، خبالف اًلسم ا٢كًك " اىُتيى

 

لول اٗكنخوز مٌاغ اًلعان زمحَ ٝك  : ًو

اس خلصٔب اًـَلاء اًسوز ا٢كىِة واًسوز ا٢كسهَة ، واس خًدعوا ضواتط كِاس َة ًك من ا٢كًك وا٢كسين ، 

ِا ، ودصحوا من رٛك تلواؿس وذمزياث   : ثحني دعاقط اأٔلسَوة وا٢كوضوؿاث اًيت ًدٌاًو

 

 : ضواتط ا٢كًك وذمزياثَ ا٢كوضوؾَة

 سوزت اْكج.ك سوزت فَيا ُسست فِيي مىِة يف اأٔلكَة ٕاال يف  -6

ك سوزت فَيا ًفغ " لَك " فِيي مىِة ، و٠ك حصذ ٕاال يف اًيعف اأٔلذري من اًلصبٓن . وُرهصث  -0

ًِ وزالزني مصت يف َخس ؾَّشت سوزت  . زال

ٍَن بَٓمٌُوُا ( فِيي مىِة ، ٕاال سوزت  -4 ِ َا اٙكَّ َا اًيَّاُش ( ، ًوُس فَيا : ) اَي ٔبَيُّ ك سوزت فَيا : ) اَي َبَيُّ

وا َواُْسُُسوا ( ، ومؽ ُشا فٕان نثرًيا من اًـَلاء ٍصى اْكج ، ف ـُ ٍَن بَٓمٌُوا اْزَن ِ َا اٙكَّ ا : ) اَي بََيُّ في ٔبوادُص

  .ٔبن ُشٍ األًٓة مىِة نشٛك

ك سوزت فَيا رهص اأٔلدم اًلاجصت وكعط اًساتلني من اأٔلهخِاء فِيي مىِة، ما ؿسا سوزت اًحلصت  -3

 وبٓل معصان واًًساء وا٢كاقست.

 

 . سوزت فَيا بٓذم وٕاتَُس فِيي مىِة ، سوى اًحلصت نشٛكك  -2
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ن: اًحلصت وبٓل معصان. -1 صاٍو  ك سوزت ثفذخح ِبْكصوف ا٢كلعـة فِيي مىِة، ما ؿسا اًُز

 

اًلصبٓن ا٢كًك ًخحسج ؾن ثوحِس ٝك وثزنَيَ وٕازحاث اًصساٌك، واْكسًر ؾن اًلِامة ومضاُسُا  -1

 واّكية واًياز.

 

ؿَّل وضؽ ٔبسس اًدَّشًؽ اًـامة وتَان اأٔلذالق واًفضاقي ًوُس فَِ تَان ًلوم اًلصبٓن ا٢كًك  -2

 اًَّشاقؽ مفعٍك.

 

ة اّكصش. -3  اًفواظي يف اًسوز ا٢كىِة كعريت موحزت اًـحازت كًو

 

 : ضواتط ا٢كسين وذمزياثَ ا٢كوضوؾَة

 

 . ك سوزت فَيا فًصضة ٔبو حس فِيي مسهَة -6

 . سوى اًـيىدوث ، فٕاَّنا مىِة ك سوزت فَيا رهص ا٢كيافلني فِيي مسهَة ، -0

  ك سوزت فَيا جماذٌك ٔبُي اًىذاة فِيي مسهَة -4

 يف اًسوز ا٢كسهَة تَان اًـحاذاث وا٢كـامالث وا٢كواًزر وجَّشًـاث اأٔلزست واّكِاذ وكواؿس اْكْك -3

 ظول فواظي األآيث وظول ا٢كلاظؽ تَااًن ًخفعَالث اًدَّشًـاث. -2

 

انحِة ا٢كمزياث ا٢كوضوؾَة ، ودعاقط اأٔلسَوة ، فميىن ٕاحلاًِا  ُشا من انحِة اًضواتط ، ٔبما من

 : فامي ًبئت

 

تَان اًـحاذاث ، وا٢كـامالث ، واْكسوذ ، وهؼام اأٔلزست ، وا٢كواًزر ، وفضٍَك اّكِاذ ،  -6

َة يف اًس١ك واْكصة ، وكواؿس اْكْك ، ومساقي اًدَّشًؽ الث الاحامتؾَة ، واًـالكاث اٗكًو  . واًّعِ

ة بُٔي اًىذاة من اٍَيوذ واًيعازى ، وذؾوِتم ٕاَل اإلسالم ، وتَان حتًصفِم ًىذة ٝك ، خماظح -0

ًَا تُْنم  . وَتيَيم ؿَّل اْكق ، وادذالفِم من تـس ما خاءضم اًـ١ك تل

 

اًىضف ؾن سَوك ا٢كيافلني ، وحتََي هفسُُتم ، وٕاساحة اًس خاز ؾن دداايضم ، وتَان دعصضم   -4

 . ؿَّل اٗكٍن
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وحض ٔبُسافِا ومصامَيا " )مداحر يف ؿَوم ظول  -3 ا٢كلاظؽ واألآيث يف ٔبسَوة ًلصز اًَّشًـة ًو

 اًلصبٓن(

 

 من ٔبضم ا٢كعيفاث َّف ؿ١ك ا٢كىك وا٢كسَّن :

 ًـحس اًصمحن جن ٔبتو جىص، خالل اٗكٍن اًس َوظي  -"  " اإلثلان يف ؿَوم اًلصبٓن

 (.ُؼ 366 )ث:

 " ان يف ؿَوم اًلصبٓن ًحسز اٗكٍن محمس جن ؾحس ٝك جن ِباذز اًززوَش  " اًَُب

 (.ُؼ 133 )ث:

 ٌ "ُؼ( 623َضحاك جن مزامح اًِاليل )ث /" ىزول اًلصبٓن 

 / ُؼ( 622" ىزول اًلصبٓن" ًـىصمة ٔبيب ؾحس ٝك اًلصِش اًَبجصي )ث 

 / ُؼ( 662" ىزول اًلصبٓن" ٌَحسن جن بئب اْكسن اًحَصي )ث 

 / صي )ث  .ُؼ(، معحوغ 603" ثزًني اًلصبٓن" ٤كمس جن مس١ك جن صِاة اًُز

 ُؼ( 003ال اًىويف )ث /" اًخزًني يف اًلصبٓن " ًـِل جن اْكسن جن فض 

  فضاقي اًلصبٓن وما ٔبىزل من اًلصبٓن مبىة وما ٔبىزل ِب٢كسًية " أٔليب ؾحس ٝك محمس جن "

 .ُؼ(، معحوغ 033ٔبًوة جن اًضٌس اًحجِل )ث /

  تَان ؿسذ سوز اًلصبٓن وبآيثَ وُكلاثَ ومىَِ ومسهََ" أٔليب اًلاْس معص جن محمس جن ؾحس "

و من اًىذة اًيت اؾمتسث ؿََيا اٌَجية اًيت بُٔشفت ُؼ ثلًصًحا(، ُو322اًاكيف )ث /

ة  ."ؿَّل ظحاؿة "معحف ا٢كسًية اًيحًو

  / ُؼ ثلًصًحا(،  324" ثزًني اًلصبٓن" أٔليب سزؿة ؾحس اًصمحن جن سجنٍك ا٢كلصئ )ث

 .خمعوظ

  / ُؼ(،  321" اًخزًني وحصثُدَ" أٔليب اًلاْس اْكسن جن محمس اًيُساتوزي )ث

و حزء من نخاتَ  ."اًىدري "اًخيخَِ ؿَّل فضي ؿَوم اًلصبٓن خمعوظ، ُو

  / ُؼ(341" نخاة ا٢كًك وا٢كسين" ٢كًك جن ٔبيب ظاًة اًلُيس )ث 

   ا٢كًك وا٢كسين يف اًلصبٓن وادذالف ا٢كًك وا٢كسين يف بًَٓ" أٔليب ؾحس ٝك محمس جن "

 ُؼ( 311ُشحي اًصؾَين ا٢كلصئ )ث/

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/911_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/794_%D9%87%D9%80
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  محمس جن ٔبمحس اْكيحِل ا٢كلصئ " ًدمية اٗكزز يف اًزنول وبآيث اًسوز" أٔليب ؾحس ٝك 

 .ُؼ(، خمعوظ 121)ث/

  /ُؼ( 133" نخاة ا٢كًك وا٢كسين يف اًلصبٓن" ًـحس اًـٍزز جن ٔبمحس اٗكًٍصين )ث 

   اأٔلزحوست ا٢كخضمية مـصفة ا٢كًك وا٢كسين من سوز اًلصبٓن اًىصمي" ًحسز اٗكٍن محمس جن "

 .ُؼ(. خمعوظ 122ٔبًوة اًخاريف اْكيفي )ث /

   ان اٗكٍن ٕاجصاُمي جن معص اّكـَبي ا٢كلصئ " ثلًصة ا٢كبٔمول يف حصثُة اًزنول" ًَُب

 .ُؼ(، خمعوظ 140)ث/

   ان اٗكٍن ٔبيب ٕاحساق ٕاجصاُمي جن " اً م ؿَّل ٔبماهن من اًخزًني" الجن ٔبيب ُشًف جُص

 .ُؼ(، خمعوظ 304محمس اًضافـي )ث/

  وؿسذ األٓي" ٤كمس جن ٔبمحس اًـويف  " زساٌك اًـويف يف ا٢كًك وا٢كسين واًياِس وا٢كًسود

 .ُؼ(، خمعوظ 6222)ث /

   ٔبزحوست يف اًلصبٓن ا٢كًك وا٢كسين وما يف ثـساذٍ من آكالف" ٤كمس جن ٔبمحس توسان "

 آكزاين .

 

ولمداذئ ( 63) ُ حاة اًزنُّ  ؿ١ك َبس ْ

 

ٔبوَل ما ىزل يف ًٍَك واكن ىزوَُل  ًِساًة اًخَّشًة، -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك -ُبىزِل اًلصبُٓن ؿَّل اًيِب 

ت يف اًسلاِء اٗكهَا يف ُشٍ اٌٍََك، ُث ظاز ًزَنل  زَّ ـِ اًلسز، وكِي: ٕاهَ ىزل ِمَن اٌَوخ ا٤كفوع ٕاَل تُت اً

، واكن ًخزَنَّل ؿَّل حَسة اًوكاقؽ  ُمفّصكًا ؿَّل َمساز زالٍج وؾَّشٍن س ية، فاكن مٌَ ا٢كًكُّ وا٢كسينُّ

ا ًْٔلحِال، ًُـَْنم ؿَّل واأٔلس حاة، واكن اًعحاتُة ًَـََمون ٔبس حا ًِ ثَصًّ يلَوَّنا حصا َة اًزنول وحيفؼوَّنا ًو

ًما ثثخِخًا ًلَة زسول ٝك  ظَّل -فِم اًلصبٓن وثفسرٍي واس خًداظ اأٔلحاكم مٌَ، فاكن ىزوُل اًلصبٓن مٌجَّ

ي ا٢كَّشنني وإلجعاسضم، نلا اكن ثُسريً  -ٝك ؿَََ وس١ك ا وكَوِة َصاتخَ، نلا اكن ثيجمُي اًلصبٓن ًخحّسِ

. ؿَّل ٔبنَّ ِمن ٔبؾؼم اِْكَْكِ وزاَء ثيجمِي اًلصبٓن اًخسزَح يف اًدَّشًؽ يف حصنة  ًفِمَ وؾواًن ؿَّل ثفسرٍي

ومصحٍك مصحٍك، حِت ًخاكمي تًُِاُن اًدَّشًؽ من ذالل ىزول اًلصبٓن  ا٢كسَمني تسٍْنم دعوًت دعوًت،

 م.مؽ ك حسٍج وك مٌاس حٍة ىزل فَيا ُمـًَّما وُمصصًسا ومَّّشؿًا ًْٔلحاك
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لس اؾخِن اًـَلاء يف ؿَوم اًلصبٓن تـ١ك ٔبس حاة اًزنول، ورٛك ًالس خـاهة تَ ؿَّل ثفسري اًلصبٓن  ًو

ـمتس اًـَلاء يف مـصفة ٔبس حاة اًزنول ؿَّل َصة اًصواًة ؾن  اًىصمي، ؤبًف فَِ حلاؿة من اًـَلاء ، ًو

صون ٔبهَ ال حيي اًلوُل يف  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك–زسول ٝك  ٔبس حاة اًزنول ٕاال ٔبو ؾن اًعحاتة، ٍو

 ِبًصواًة واًسلاغ ذمن صاُسوا اًخزًني ووكفوا ؿَّل اأٔلس حاة.

صى ٔبُي اًـ١ك ٔبن اًلصبٓن ىزل ؿَّل كسمني:  ٍو

 كسم ىزل اتخساء. -6

 كسم ىزل ؾلة واكـة ٔبو سؤال. -0

ف سخُة اًزنول تبٔهَ: ما ىزل كصبٌٓن ثضبٔهَ وكَت وكوِؿَ؛ وحاذزٍة ٔبو سؤال، ويف ُشا ا٢كعَة  ُـصَّ ًو

لا:هخح  سج يف فصؿني حول موضوؿني ًخـَلان تبٔس حاة اًزنول ُو

 فواقس مـصفة ٔبس حاة اًزنول. •

 اًـمي ٕارا ثـسذث اًصواايث يف سخة اًزنول. •

 ولَك ا٢كوضوؿني َل ثـَق واثعال ِبس خًداظ اأٔلحاكم من األآيث

 اًفصغ اأٔلول : فواقس مـصفة سخة اًزنول:

 ٢كـصفة ٔبس حاة اًزنول فواقس مْنا:

َان اْكْكة اًيت اكهت وزاء جَّشًؽ حْك من اأٔلحاكم، وٕاذزاك مصاؿات اًَّشغ ٌَمعاُك اًـامة يف ت  ٔبوال:

 ؿالح اْكواذج زمحة ِبأٔلمة.

 وثؼِص اْكْكة خََة مثال يف بآيث ا٢كواًزر من سوزت اًًساء.

سـس، ِبتيدَيا من  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-ؾن خاجص كال: خاءث امصٔبُت سـس جن اًصتَؽ ٕاَل زسول ٝك 

لا مـم يف ُبحس صًَِسا، وٕانَّ معَِّلا بٔذش  فلاًت: اي زسول ٝك، ُاةن اتًذا سـس جن اًصتَؽ، كُذي بٔتُو

ماًَِلا ف١ك ًسغ هللا مااًل، وال ًيىحان ٕاال مبال، فلال: ًليض ٝك يف رٛك، فزًنت بًُٓة ا٢كواًزر. فبٔزسي 

 



 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
141 

ًيت سـس اًثَثني ؤبرملا اٍمثن، وما تلي فِو زسوُل ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ٕاَل معِلا فلال: "ٔبؾط ات 

 ٛك"، زواٍ اٖكسة ٕاال اًًسايئ.

فسخُة ىزول ُشٍ األآيث يف ا٢كرياج ًُحنّي اْكْكَة يف جَّشًؽ ا٢كرياج، واْكْكَة من حـي هعُة 

و ما ٠ك ٍىن مـِوًذا يف اّكاََُة، ف١ك حىن اًـصُة ثـعي ًٌَساء صُئًا من ا٢كرياج، جفاء  ٌَحًت، ُو

ِت اْكْكُة من ٔبن اًًساء ًِن هعُة اإلسال ُم فبٔظَح ُشا اًوضؽ ا٢كـوحَّ اٙكي ثُؼ١ك ا٢كصٔبت فَِ، وثَحٌَُّ

 ذما حصك اًواٗكان واأٔلكصتون اكًصخال متاًما وٕان ادذَفت اأٔلهعحة.

ختعَط حْك ما ىزل ٕان اكن تعَلة اًـموم ِبًسخة ؾيس من ٍصى اًـَبت خبعوض اًسخة ال  ِهَا:

َمُسوا ِتَما  ُمثّي ًِشا تلوَل ثـاَل: ﴿تـموم اٌَفغ، وكس  حُّوَن َبْن حُيْ ٍَن ًَْفَصُحوَن ِتَما َبثَْوا َوحُيِ ِ َسََبَّ اٙكَّ اَل حَتْ

ًِميٌ  َشاِة َوًَُِْم ؿََشاٌة َب ـَ ُْم ِتَمَفاَسٍت ِمَن اًْ َسخَْنَّ َُوا فاََل حَتْ ـَ  [.622﴾ ]بٓل معصان:  ًَْم ًَْف

ْك كال ًحواتَ: ارُة اي زافؽ ٕاَل اجن ؾحاش، فلي: ًنئ اكن زوى اًحزازي ومس١ك ٔبن مصوان جن اْك

جنَّ ٔبَجـون، كال اجن ؾحاش: وما ًْك  كُّ امصئ فَِصَخ مبا ٔبىت ؤبحة ٔبن حُيمس مبا ٠ك ًفـي مـشًِب ًيُـشَّ

ِشٍ؟ ، فبٔزوٍ  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-ٕامنا ذؿا زسول ٝك  ًو َيوذ، فسبهٔلم ؾن ِشء، فبٔذَبوٍ تلرٍي

 مسوا ٕاًََ مبا ٔبذَبوٍ، وفصحوا مبا ٔبثوا من نامتَّنم. مذفق ؿَََ.ٔبَّنم كس اس خح

كال: بٔدصح ؾحُس جن محَس يف ثفسرٍي ؾن ًسس جن  وفَيا سخة بٓدص رهٍص اًس َوظي يف ًحاة اًيلول؛

ٔبس١ك ٔبن زافَؽ اجن َذِسجي وسًَس جن ِتت اكان ؾيس مصوان، فلال مصوان: اي زافؽ يف ٔبي ِشء ىًزت 

سَ  األًٓة: ﴿ ٍَن ًَْفَصُحوَن ِتَما َبثَْوااَل حَتْ ِ ﴾، كال زافؽ: ٔبىًزت يف ٔبانش من ا٢كيافلني اكهوا ٕارا دصح  ََبَّ اٙكَّ

اؾخشزوا، وكاًوا: ما حخس يا مـْك ٕاال صلي، فََوِذْذان ٔبان نيا مـْك، فبٔىزل  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-اًيِب 

 ٝك فَيم ُشٍ األًٓة.

ال ًًزس جن ِتت: ٔبوضسك ٝك،ُي ثـ١ك ما ٔبكول ؤ ن مصوان ٔبىىص رٛك، خفصح زافؽ من رٛك، فل

 [.14 -10كال: هـم. ]ًحاة اًيلول:  تَ؟

 ففي ُشا ا٢كثال ًخضح ٔبن سخة اًزنول كس َُيعط مـِن األًٓة.

مـصفة سخة اًزنول ذري سخِي ًفِم مـاين اًلصبٓن، ووضف اًلموط اٙكي ٍىذيف مـاين تـغ  ًِثا:

ا.  األآيث يف ثفسرُي
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ا ما ٠ك ٍصاحؽ سخُة اًزنول؛ رٛك بٔن اًـ١ك وتـُغ األآيث ال  ميىن اًىضُف اّكِل ؾن مـياُا وثفسرُي

ِبًسخة ًُوزج اًـ١ك ِب٢كسخة، ومن ٔبمثٍك رٛك ما وزذ يف اًفلصت ا٢كاضَة من ثفسري كوَل ثـاَل: 

َمُسوا ِتَما ًَمْ  ﴿ حُّوَن َبْن حُيْ ٍَن ًَْفَصُحوَن ِتَما َبثَْوا َوحُيِ ِ َسََبَّ اٙكَّ َُوا اَل حَتْ ـَ ﴾، فلس وضف اجُن ؾحاش  ًَْف

 تخِان سخة اًزنول ؾن مـِن األًٓة.

ِ فََمْن َحجَّ اًَْحَُْت َبِو اْؾخََمَص  ومن ٔبمثٍك رٛك ٔبًًضا كول ٝك ثـاَل: ﴿ ائِِص اٟكَّ ـَ َفا َواًَْمْصَوَت ِمْن َص نَّ اًعَّ
ّ
ا

َما َوَمْن ثََعوَّغَ  َف ِِبِ وَّ َِ َبْن ًَعَّ َْ َ َِميٌ  فاََل ُحٌَاَخ ؿََ َ َصاِنٌص ؿَ نَّ اٟكَّ
ّ
ا فَا  [.622﴾ ]اًحلصت:  َذرْيً

كال ٔبُي اًـ١ك: ػاُص األًٓة ال ًلذيض بٔن اًسـي فصط يف اْكج واًـمصت؛ أٔلن زفؽ اّكياخ ًفِس اإلِبحة 

ال اًوحوة ومن ُيا متسم اإلمام ٔبتو حٌَفة تشٛك، فِو ٍصى ٔبن اًسـي تني اًعفا وا٢كصوت واحٌة 

 زنَ ذم.ًوُس جصهن، وؿَّل ة

حني ٔبن اًسـي تني اًعفا وا٢كصوت زهن من ٔبزاكن  ًوىن مصاحـة سخة اًزنول ًحني مـِن األًٓة، ًو

 اْكج واًـمصت.

زوى اًحزازي ومس١ك ؾن ؾصوت: سبًٔت ؿائضة، كَت: ٔبزٔبًت كول ٝك ثـاَل: "ٕان اًعفا وا٢كصوت من 

ٝك ما ؿَّل ٔبحٍس  كَُت: فو صـائص ٝك مفن جح اًحُت بٔو اؾمتص فال حٌاخ ؿَََ ٔبن ًعوف ِبلا"،

حٌاٌخ بٔن ال ًعوف ِبلا؟ فلاًت ؿائضُة: ِتئَسلا كََت اي اجن ٔبديت، ٕاَّنا ًو اكهت ؿَّل ما ٔبٍوُتا ؿَََ، 

َما اكهت: ﴿ َف ِِبِ وَّ َِ َبْن ًَعَّ َْ َ ﴾، ًوىْنا ٕامنا ٔبىًزت ٔبن اأٔلهعاز اكهوا كدي بٔن ٌسَموا اكهوا  فاََل ُحٌَاَخ ؿََ

ًَِميَاَت اًع اقَِة اًيت اكهوا ًـحسوَّنا يف اّكاََُة، واكن من ٔبُيَّ ًِا ًخحصح ٔبن ًعوف ِبًعفا َُيَون 

وا٢كصوت، فسبًٔوا ؾن رٛك زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، فلاًوا: اي زسول ٝك، ٕاان نيا هخحصح بٔن 

َفا َواًَْمْصَوَت ِمنْ  هعوف ِبًعفا وا٢كصوت يف اّكاََُة. فبٔىزل ٝك ؾز وخي: ﴿ نَّ اًعَّ
ّ
ِ  ا ائِِص اٟكَّ ـَ ﴾ ٕاَل  َص

َما﴾، كاًت ؿائضة: ُث كس سن زسوُل ٝك ظَّل ٝك ؿَََ  كوَل: ﴿ َف ِِبِ وَّ َِ َبْن ًَعَّ َْ َ فاََل ُحٌَاَخ ؿََ

 وس١ك اًعواَف ِبلا، فَُس أٔلحس ٔبن ًسغ اًعواف ِبلا. مذفق ؿَََ.

افؽ اّكسل وآكعومة؛ فـن ًوحض سخُة اًزنول َمن ىًزت فَِ األًٓة، حِت ال حتمي ؿَّل كرٍي تس زاتـا:

ة التيَ، كال مصوان: س ية ٔبيب جىص ومعص. فلال ؾحس اًصمحن جن ٔبيب  محمس جن سايذ كال: ٢كا ِبًؽ مـاًو

َِ ُبّفٍ ًَُْكَا جىص: س ية ُصكي وكَِص. فلال مصوان: ُشا اٙكي ٔبىزل ٝك فَِ: ﴿ ًْ ًَِواِٗكَ ي كَاَل  ِ ﴾  َواٙكَّ
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ة فلاًت: نشة مصوان! وٝك ما ُو تَ، ًوو صئت ٔبن [، فدَف رٛك ؿائض61األًٓة ]اأٔلحلاف: 

 ٔبَسي اٙكي ٔبىًزت فَِ ًسمَخَ. زواٍ اًًسايئ.

 اًفصغ اًثاين: ثـسذ اًصواايث يف سخة اًزنول:

 سخة اًزنول ٕاما ٔبن حىون ظَلخَ  حيًة يف اًس حخِة، وٕاما ٔبن حىون ظَلخَ حممتٍك:

ا يف اًس حخِة ٕارا كال اًصاوي: سخة ىزول •  ُشٍ األًٓة نشا. فذىون هعًّ

ا يف اًس حخِة ٕارا ٔبىت تفاء ذاٌك ؿَّل اًخـلِة ذاذٍك ؿَّل ماذت اًزنول تـس رهص اْكاذزة ٔبو  • وحىون هعًّ

ؾن نشا، فبٔىزل ٔبو  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-اًسؤال. نلا ٕارا كال: حسج نشا، ٔبو س ئي زسول ٝك 

 فزًنت بًٓة نشا ونشا.

خَ األًٓة من اأٔلحاكم ٕارا كال اًصاوي: ىًزت ُشٍ األًٓة يف وحىون اًعَلة حممتٍك ٌَس حخِة و٢كا ثضمي  •

، ٔ ن ٍىون مصاًذا تَ مـِن األًٓة. صاذ كرٍي  نشا ونشا، فِيا ٍصاذ تَ سخة اًزنول ٍو

 ونشٛك ٕارا كال: ٔبحسة ُشٍ األًٓة ىًزت يف نشا ونشا. •

ثلعؽ ِبًس حخِة،  ٔبو ٕارا كال: ما ٔبحسة ُشٍ األًٓة ىًزت ٕاال يف نشا؛ فٕان اًصواًة ِبشٍ اًعَلة ال •

ا هحَان اْكْك من األًٓة.  وٕامنا حتمتَِا وحتمتي كرُي

﴾ ]اًحلصت:  ِوَساُؤُُكْ َحْصٌج ًَُْكْ فَبِثُوا َحْصثَُْكْ َبَّنَّ ِصئمُْتْ  مثال رٛك كول اجن معص يف كوَل ثـاَل: ﴿

ن". زواٍ اًحزازي.004  [، كال اجن معص: "ٔبىًزت يف ٕاثَان اًًساء يف ٔبذِبُز

حْك ًوُس من رهص سخة اًزنول يف ِشء، ويف ُشٍ اْكاٌك ٍىون كول اًعحايب: ٔبىًزت فِيي تَان ٌَ

ا.  يف نشا حممتال ٌَس حخِة وكرُي

واًـَبت يف ُشا وراك ٕامنا ٍىون تـموم اٌَفغ ال خبعوض اًسخة، وٕان اكن تَان اًسخة ٌساؿس ؿَّل 

 فِم اْكْك.

 ُتس من رٛك؟مفا موكف ا٣ك وكس ثخـسذ اًصواايث يف سخة ىزول بًٓة واحست.

 رهص ٔبُي اًـ١ك ٔبن سخة اًزنول ٕارا ثـسذ فِياك احامتالث زالزة:
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 ٕاما ٔبن ٍىون أكَُؽ كرَي  حي يف اًس حخِة. -6

 وٕاما ٔبن ٍىون أكَُؽ  حًيا يف اًس حخِة. -0

 وٕاما ٔبن ٍىون اًحـغ  حًيا يف اًس حخِة واًحـغ كري  حي. -4

رضز؛ ٕار حيمي أكَؽ ؿَّل ٔبهَ ثفسري ًْلًٓة ٔبو تَان ٌَحْك  فٕارا اكن أكَؽ كري  حي يف اًس حخِة فال

 ا٢كبٔدور مْنا.

.  وٕارا اكن تـُضَ  حًيا وتـُضَ كرَي  حي، فا٢كـمتس ؾيس ا٣كُتس ُو اًَصحي ذون كرٍي

وٕارا اكن أكَؽ  حًيا، فال َيَو اأٔلمُص من ٔبن ٍىون اًحـُغ َصًَحا واًحـُغ كري َصَح من ْجة 

 اًَصحي ُو ا٢كـمتس.اًس يس، فاًعحَح 

فٕارا اكن أكَُؽ َصًَحا  حًيا فرُيّحح اًصاحج تلصائن، ٔبو ًعاز ٕاَل أكؽ ٕان ٔبمىن، ٔبو حيمي ؿَّل 

 حىصاز اًزنول.

 ٔبمثٍك ؿَّل رٛك :

ٔبوال: ٕارا ٠ك حىن اًعَُف اًوازذت يف سخة اًزنول  حيًة فال مٌافات تُْنا؛ ٕار ا٢كصاذ اًخفسري ٔبو تَان 

 ا٢كصاذ سخة اًزنول ٕاال ٕارا كامت اًلًصيُة ؿَّل واحست مْنا تبٔن ا٢كصاذ ِبا اًس حخِة.اْكْك، ًوُس 

ًَا: ٕارا اكهت ٕاحسى اًعَف كرَي  حية و خ ٔبحُسُا تشهص سخة خماًف، فا٢كـمتس ُو ما هط فَِ  ِه

 ؿَّل اًس حخِة، وحُتمي اأٔلدصى ؿَّل ذدوًِا يف ٔبحاكم األًٓة.

 مثال رٛك:

ا يف كُُدَِا اكن اًوُٗك ٔبحوَل، فزًنت كول خاجص: اكهت اٍَيوذ ثل ول: ٕارا ٔبىت اًصخُي امصٔبثََ من ُذجُُص

 ﴾، زواٍ اًحزازي ومس١ك. ِوَساُؤُُكْ َحْصٌج ًَُْكْ فَبِثُوا َحْصثَُْكْ َبَّنَّ ِصئمُْتْ  ﴿

ن ]زواٍ اًحزازي[،  فِشٍ اًصواًة عم ا٢كـمتست ٔبما لَكم اجن معص: ٔبىًزت يف ٕاثَان اًًساء يف ٔبذِبُز

 تيط يف سخة اًزنول، فِحمي لَكمَ ؿَّل ٔبهَ اس خًداظ وثفسري. فَُس
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ا يف اًس حخِة، واكن ٕاس ياُذ ٔبحسُا َصًَحا ذون كرٍي  ِا هعًّ ـُ ًِثا: ٕارا ثـسذث اًصواايُث واكهت َجَ

 فا٢كـمتس اًصواًة اًعحَحة.

 مثال رٛك زواًخان يف سخة ىزول سوزت اًضحى:

ِل كال: اص خىك اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ف١ك ًلم ٕاحساُلا: ما زواٍ اًض َزان ؾن ُحٌَسة اًَحجَ 

ًََخني ٔبو زالِ، فبٔثخَ امصٔبٌت فلاًت: اي محمس، ما ٔبزى ص َعاهم ٕاال كس حصوم ٠ك ًلصتم ًََخني ٔبو زالِ، 

َحى فبٔىزل ٝك ﴿ َرا َُسَى * َواًضُّ
ّ
ِي ا َْ َُّم َوَما كَََّل  * َواٌََّ ؿََم َزت [. زواٍ 4-6﴾ ]اًضحى:  َما َوذَّ

 َزان.اًض  

واكهت ذاذم -حسزدين ٔبسم ؾن ٔبرما   : واًثاهَة: زواُا اًعَباين: ؾن حفط جن مُّست اًلصِش كال

ٔبن حصًوا ذذي اًحُت وذذي حتت اًّسٍص وماث، مفىر زسوُل   :  -زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك

ج يف تُت زسول ٝك اي دوٌك ما حس "   : فلال  ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك بأيًما ال ًزنل ؿَََ اًويح،.

ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك؟ خًَبي ال ًبٔثُين، فِي حسج يف تُت زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك 

ًو َُبٔث   : ، فبٔذش جصذٍ فَخسَ ودصح، فلَت ما ٔبىت ؿََيا ًوم ذرٌي من ًومٌا  : ، فلَت  "  !  ؟ حسج

ُت ِب٢كىًسة ٕاَل اًّسٍص، فٕارا ِشء زلِي ف١ك بٔ  سل حِت ٔبدصحذَ، فٕارا حصو اًحُت ونًس خَ، فبًُٔو

مِت، فبٔذشثَ تَسي فبًٔلِخَ ذَف اٗكاز، جفاء زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك حصؿس ْكَخَ، واكن 

َحى  فبٔىزل ٝك ؾز وخي ﴿  ،  " اي دوٌك ذثًصين "   : ٕارا ٔبىت اًويح ٔبذشثَ اًصؿست، فلال ِي  * َواًضُّ َْ َّ َواٌَ

َرا َُسَى
ّ
َُّم َومَ  * ا ؿََم َزت  [.4-6﴾ ]اًضحى:  ا كَََّل َما َوذَّ

 فاًصواًة اأٔلوَل عم ا٢كـمتست ًعحة اًس يس ٕار عم يف اًعحَحني، ؤبما زواًة اًعَباين فضـَفة.

ٌَ من وحٍو اًُتحِح؛ مثُي حضوز اًلعة مثال،  زاتـا: ٕارا جساوث اًصواايث يف اًعحة، وُوخس وخ

 ٔبو هوِن ٔبحسُلا ٔبحصَّ وٕان اأٔلدصى َصَحة، كُسمت اًصواًة اأٔلحص.

وخِ  مثال رٛك زواًخان رهصة يف سخة ىزول: ﴿  [.22﴾ ]اإلزساء:  َوٌَْسبًَُوهََم َؾِن اًصُّ

ؾن ؾحس ٝك جن مسـوذ كال: تٌُا بأن بٔمَش مؽ اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك يف دصة  اًصواًة اأٔلوَل:

و ًخؤ  ؿَّل ؾسُة مـَ، مفص تيفص من اٍَيوذ، فلال تـضِم ًحـغ: سٍَو ؾن ا ًصوخ، ا٢كسًية، ُو

وهَ، فلال تـضِم: ًًسبًٔيَ، فلام زخي مْنم فلال:  ؛ ال َييء فَِ ثَشء حىُص وكال تـضِم: ال جسبًٍٔو
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َوٌَْسبًَُوهََم  اي ٔبِب اًلاْس ما اًصوخ؟ فسىت، فلَت: ٕاهَ ًوَح ٕاًََ، فلمت، فَلا اجنَّل ؾيَ كال: ﴿

وُخ ِمْن َبْمِص َزيّبِ  وخِ كُِي اًصُّ  واٍ اًحزازي.[. ز 22﴾ ]اإلزساء:  َؾِن اًصُّ

ؾن اجن ؾحاش كال: كاًت كٌصش ٌََيوذ: ٔبؾعوان صُئًا وسبٔل ؾيَ ُشا اًصخي، فلاًوا:  اًصواًة اًثاهَة:

وُخ ِمْن َبْمِص َزيّبِ  سَوٍ ؾن اًصوخ، فزًنت ﴿ وخِ كُِي اًصُّ ﴾. زواٍ اًُتمشي  َوٌَْسبًَُوهََم َؾِن اًصُّ

 وَصحَ.

 فِشٍ اًصواًة ثلذيض ٔبن األًٓة ىًزت يف مىة.

وصِوذٍ  –ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك–وكس زحج اًـَلاء رٛك تلًصية وحوذ اجن مسـوذ مؽ زسول ٝك 

 اًلعة يف اًصواًة اأٔلوَل.

ومؽ ُشا فلس زحج تـُغ بُٔي اًـ١ك أكؽ تني اًصواًخني تبٔن األًٓة ىًزت مصثني مصت يف مىة ومصت يف 

 ا٢كسًية.

لا ٕان بٔمىن، فذىون األًٓة ىًزت تـس اًس حخني ٔبو ذامسا: ٕارا جساوث اًصواايُث ؾيس اًُتحِح َُجؽ تُْن

 اأٔلس حاة ًخلازة اًزمن تُْنلا.

ٍَن ٍَْصُموَن اًُْمْحَعيَاِث ُُثَّ ًَْم ًَبِثُوا  مثال رٛك : بآيث اٌَـان يف سوزت اًيوز، وعم كوَل ثـاَل: ﴿ ِ َواٙكَّ

ًت َواَل ثَْلدَ  وضُمْ زََماِهنَي َخْ٘كَ ِة ُصََِساَء فَاْخِ٘كُ ـَ َ َئَِم ضُمُ اًَْفاِسُلونَ ِتبَْزت ٍَن َةتُوا  * َُوا ًَُِْم َصَِاَذًت َبتًَسا َوُبًو ِ الَّ اٙكَّ
ّ
ا

َ قَُفوٌز َزِحميٌ  نَّ اٟكَّ
ّ
ِس َرِٛكَ َوَبْظََُحوا فَا ـْ َ الَّ َبهُْفُسُِْم  * ِمْن ت

ّ
ْم َوًَْم ٍَُىْن ًَُِْم ُصََِساُء ا ٍَن ٍَْصُموَن َبْسَواَْجُ ِ َواٙكَّ

اِذِكنيَ فََضَِاَذُت َبحَ  َُ ًَِمَن اًعَّ َّ ه
ّ
ِ ا ْن اَكَن ِمَن  * ِسضِمْ َبْزتَُؽ َصَِاَذاٍث ِِبٟكَّ

ّ
َِ ا َْ َ ِ ؿََ يََة اٟكَّ ـْ َ َواًَْزاِمَسُة َبنَّ ً

ًْاَكِرِتنيَ  ًْاَكِرِتنيَ  * ا َُ ًَِمَن ا َّ ه
ّ
ِ ا َشاَة َبْن جَْضََِس َبْزتََؽ َصَِاَذاٍث ِِبٟكَّ ـَ ًَْزاِمَسَة َبنَّ قََضَة َوا * َوًَْسَزُب َؾْْنَا اًْ

اِذِكنيَ  ْن اَكَن ِمَن اًعَّ
ّ
ِ ؿََََْيَا ا اٌة َحِىميٌ  * اٟكَّ َ ثَوَّ َُ َوَبنَّ اٟكَّ ُخ ُْكْ َوَزمْحَ َْ َ ِ ؿََ -3﴾ ]اًيوز:  َوًَْواَل فَْضُي اٟكَّ

62.] 

 ُشٍ األآيث وزذ يف سخة ىزوًِا زواًخان:

سـس ٔبن ُؾَوميًصا اًـجالين كال ًـامص جن ؿسي: ما زخت يف اًعحَحني من حسًر سِي جن  اأٔلوَل:

ٔبزٔبًَت ًو ٔبن زخاًل َوَخس مؽ امصٔبثَ زخال ٔبًلُذِل فذلذَوهَ، ٔبم هَف ًفـي؟ فسي يل زسول ٝك ظَّل 

ٝك ؿَََ وس١ك، فسبٔل زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، فىٍص زسوُل ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك 
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ما َسؽ من زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، ُث ٕان ؾوميًصا سبٔل ا٢كساقَي وؿاِبا، حِت نَب ؿَّل ؿامص 

زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ؾن رٛك، فلال: " كس ىزل فِم ويف ظاحدخم، فارُة فبِٔث 

 ِبا"، فذالؾيا ؾيس زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك. مذفق ؿَََ.

ل ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ما زواٍ اًحزازي: ٔبن ُالل جن ٔبمِة كشف امصٔبثَ ؾيس زسو  اًثاهَة:

ثَّشًم جن حسلاء، فلال اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك: "اًحٌُة ٔبو حسٌّ يف ػِصك"، فلال: اي زسول ٝك 

ٕارا زٔبى ٔبحُسان ؿَّل امصٔبثَ زخاًل ًيعَق ًَمتس اًحٌُة؟ جفـي زسوُل ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ًلول: 

م ِبْكق ٕاين ًعاذق، ًوَزًنن ٝك ما ًَبئ ػِصي من "اًحٌُُة وٕاال َحسٌّ يف ػِصك"، فلال: واٙكي تـث

ْم... اْكس، فزنل خًَبي ؿَََ اًسالم ؤبىزل ؿَََ: ٍَن ٍَْصُموَن َبْسَواَْجُ ِ  ﴾. األآيث. زواٍ اًحزازي. ﴿َواٙكَّ

وكس َجؽ اًـَلاُء تُْنلا تبٔن حاذزة ُالل وكـت ٔبوال، وظاذفِا جميء ؾوميص نشٛك، فزًنت األآيث يف 

ا ـً  تـس حاذزدَيلا. صبَّٔنلا م

 ساذسا: ٕان ٠ك ميىن أكُؽ ًخحاؿس اًزمن، فٕاهَ حيمي ؿَّل ثـسذ اًزنول وحىصزٍ.

ومن األآيث اًيت وزذ فَيا ٔبنُْث من زواًة حول سخة اًزنول وعم زواايث َصَحة: كول ٝك ثـاَل: 

ٌَُِْمَّْشِِننيَ  ﴿ خَْلِفُصوا  ََٓمٌُوا َبْن ٌَس ْ ٍَن ب ِ ُْم َما اَكَن ٌَِيَِِّبِّ َواٙكَّ َ ًَُِْم َبَّنَّ ِس َما ثََحنيَّ ـْ َ  َوًَْو اَكهُوا ُبويِل كُْصمَح ِمْن ت

اُة اًَْجِحميِ   [.664﴾ ]اًخوتة:  َبَْصَ

 وكس وزذ يف سخة ىزوًِا زواايث مْنا:

٢كا حضث بِٔب ظاًة اًوفاُت خاءٍ زسوُل ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، فوخس ؾيسٍ ٔبِب ْجي  اأٔلوَل:

ِة جن ا٢كلريت، فلال زسوُل ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك: اي ع كي ال ٕاَل ٕاال ٝك، وؾحس ٝك جن ٔبيب ٔبم 

ُكمة ٔبصِس ٛك ِبا ؾيس ٝك، فلال ٔبتو ْجي وؾحس ٝك جن ٔبيب ٔبمِة: اي ٔبِب ظاًة ٔبحصقُة ؾن مٍك 

ـَس َل ثٜك ا٢كلاٌك حِت كال  ؾحس ا٢كعَة؟ ف١ك ٍزل زسوُل ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ًـصضِا ؿَََ ًو

ٔبتو ظاًة بٓدَص ما ُكمِم: ُو ؿَّل مٍك ؾحس ا٢كعَة، ؤبمح ٔبن ًلول: ال ٕاَل ٕاال ٝك، فلال زسول ٝك 

ََ ؾيم"، فبٔىزل ٝك ﴿ ْ ٍَن  ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك: "ٔبما وٝك أٔلس خلفصنَّ ٛك ما ٠ك ُبه ِ ٌَِيَِِّبِّ َواٙكَّ َما اَكَن 

ٌَُِْمَّْشِِننَي... خَْلِفُصوا   ًة. مذفق ؿَََ.﴾ األٓ  بَٓمٌُوا َبْن ٌَس ْ
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لا  اًثاهَة: م ُو لا مَّشاكن، فلَت َل: ٔبجس خلفص أٔلتًو َ ُو ؾن ؿِل كال: َسـت زخال ٌس خلفص أٔلتًو

و مَّشك؟ فشهصث رٛك ٌَيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك  مَّشاكن؟ فلال: ٔبًوُس اس خلفص ٕاجصاُمُي أٔلتََ ُو

خَْلفِ  فزًنت: ﴿ ٍَن بَٓمٌُوا َبْن ٌَس ْ ِ ٌَِيَِِّبِّ َواٙكَّ ٌَُِْمَّْشِِننَي...َما اَكَن   ﴾ األًٓة. زواٍ اًُتمشي وحس يَ. ُصوا 

ًوًما ٕاَل ا٢كلاجص، فاثحـياٍ جفاء  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك-ؾن اجن مسـوذ كال: دصح زسول ٝك  اًثاًثة:

ال، ُث جىك فدىِيا، فلال: "ٕان اًلَب اٙكي خَست ؾيسٍ كَب  حِت خَس ٕاَل كَب مْنا، فٌاخاٍ ظًو

ٍَن بَٓمٌُوا َبْن  يف اٗكؿاء ًِا، ف١ك ًبٔرن يل، فبٔىزل ؿِل: ﴿ ٔبسم، وٕاين اس خبٔرهُت زيب ِ ٌَِيَِِّبِّ َواٙكَّ َما اَكَن 

ٌَُِْمَّْشِِننَي... خَْلِفُصوا   ﴾ األًٓة. ٔبدصخَ اْكاُك. ٌَس ْ

وكس َجؽ تني اًصواايث اًثالج تخـسذ ىزول األًٓة يف ٔبنْث من موظن. ومؽ رٛك ٍصى تـُغ ٔبُي اًـ١ك 

 ث بٔوَل من اًلول تخـسذ ىزول األًٓة.ٔبن اًُتحِح تني اًصوااي

ُلعس تـ١ك ٔبس حاة اًزنول ِرْنُص ك ما ًخعي تزنول األآيث اًلصبٓهَة من اًلضااي واْكواذج، سواء  ًو

  يف رٛك كضااي ا٢كاكن ٔبو حواذج اًزمان، اًيت ظاحدت ىزول اًلصبٓن اًىصمي.

يف ٔبدداز وزواايث  وكس حتسج اًـَلاء ؾن اًعصق اًيت ثثخت ِبا ٔبس حاة اًزنول، وحَصوُا

اًعحاتة، اٙكٍن صاُسوا اًويح وؿا وا ىزوَل، وؿاصوا اًوكاقؽ واْكواذج وػصوفِا. ؤبًضًا فٕان 

اأٔلدداز اًيت هلَِا اًخاتـون، اٙكٍن ثَلوا اًـ١ك ؾن اًعحاتة، ثـخَب مصحـًا رملاً يف مـصفة ٔبس حاة 

  اًزنول.

اًلول يف ٔبس حاة اًزنول من كري ذَب واكن من ُسي اًسَف اًعاُك زيض ٝك ؾْنم اًخحصس ؾن 

   حي ٔبو ؿ١ك َصَح.

ا اًـَلاء-ٔبما ؾن فواقس ُشا اًـ١ك  فِيي نثريت، مْنا ٔبن مـصفة ٔبس حاة اًزنول ثُـني اًلازئ  -نلا رهُص

ًىذاة ٝك ؿَّل فِمَ فِلاً َصَحًا سَمًَا، ورٛك ٔبن اًـ١ك ِبًسخة ًُوزج اًـ١ك ِب٢كسخَّة. ومْنا ٔبَّنا 

ُ حفغ ن  ُِّت مـياٍ، أٔلن زتط اأٔلحاكم ِبْكواذج واأٔلصزاض واأٔلسمٌة واأٔلمىٌة ثُُّّسِ خاة ٝك وثُثَخ

ا. وكاًوا ٔبًضا يف فواقس ُشا اًـ١ك ٕاهَ ميىِّن من مـصفة وخَ  ٌساؿس ؿَّل اس خلصاز ا٢كـَومة وحصنزُي

لؽ اْكْكة اًحاؾثة ؿَّل جَّشًؽ اْكْك، ومن ا٢كـَوم ٔبن ُياك من األآيث ما ًعـة فِم ا٢كصاذ مْنا ، ًو

ا يف حال اّكِي تبٔس حاة ىزوًِا.   آكعبٔ يف ثفسرُي
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ٔبن ٍىون ؿَّل ؿ١ك وذزاًة  -ًلازئ نخاة ٝك ؿامة ٌوَمفّس ذاظة-من ُيا اكن من اأٔلطمَة مباكن 

تبٔس حاة اًزنول؛ ًَىون ؿَّل تعريت من نخاة زتَ، فِفِمَ فِلاً َصَحًا سَاميً، ٔبما ٕارا ٠ك ٍىن ؿَّل 

ة فصمبا فِمَ ؿَّل كري ما كُِعس مٌَ، فِىون كس ٔبدعبٔ من حِر ٔبزاذ مـصفة وتٌُة من ثٜك اأٔلس حا

   اًعواة.

و كوَل ثـاَل: }ًوُس اًَب تبٔن ثبٔثوا اًحَوث من ػِوزُا ًوىن اًَب من اثلى  ٍومنثي ٙكٛك مبثال، ُو

 ( فِشٍ األًٓة ال ٌس خلمي فِمِا فِلاً َصَحًا ٕاال يف ضوء مـصفة623ؤبثوا اًحَوث من ٔبتواِبا{ )اًحلصت:

زيض  اًَباء يف "َصَحَ" من حسًر اًحزازي سخة ىزوًِا، وكس خاء يف سخة ىزوًِا، ما زواٍ

، فبٔىزل ٝك: }ًوُس اًَب تبٔن  ٝك ؾيَ ٔبهَ كال: )اكهوا ٕارا ٔبحصموا يف اّكاََُة ٔبثوا اًحُت من ػٍِص

ًة ؿَّل ضوء ثبٔثوا اًحَوث من ػِوزُا ًوىن اًَب من اثلى ؤبثوا اًحَوث من ٔبتواِبا{ فا٢كصاذ من األٓ 

سخة ىزوًِا ًُس جمصذ اأٔلمص ِبٗكدول من اأٔلتواة ؿَّل حلِلذَ، تي ا٢كصاذ مْنا اأٔلمص ِبًزتام ٔبوامص 

 ٝك وهواََُ، وظاؾخَ ؿَّل وفق ما ٔبمص وُشغ. ؤبمثٍك ُشا نثري يف اًلصبٓن.

 

نخاة  ونلا رهصان تساًة، فٕان ٔبس حاة اًزنول كس ٔبفصذ ًِا ٔبُي اًـ١ك مؤًفاث ذاظة، ًـي من ٔبطمِا

ثبًَٔف فَيا  اجن جحص ، ونخاة "ٔبس حاة اًزنول" ٌَس َوظي، ٌوَحافغ "ٔبس حاة اًزنول" ٌَواحسي

 ٔبًضًا، ٕاضافة ٕاَل ٔبن ك من نخة يف ؿَوم اًلصبٓن ٔبفصذ حبثًا ذاظًا تبٔس حاة اًزنول.

تـموم ومن ا٢كفِس ُيا اإلصازت ٕاَل ٔبن اًـَلاء كصزوا كاؿست مذـَلة تبٔس حاة اًزنول، مفاذُا ٔبن اًـَبت 

اٌَفغ ال خبعوض اًسخة، وثـين ُشٍ اًلاؿست ِبدذعاز، ٔبن اًيط اًَّشؾي ٕارا وزذ ثسخة واكـة 

مـَية حعَت يف ؾَص اًخزًني، فٕان اْكْك ال ٍىون ملذَصًا ؿَّل ثٜك اًواكـة السة، وٕامنا ٍىون 

عم  -من حِر اأٔلظي-حىلاً ؿامًا يف ك ما صاِبِا من وكاقؽ وهواسل، ورٛك ٔبن ٔبحاكم اًلصبٓن 

 ٔبحاكم ؿامة ًك سمان وماكن، ًوُست ٔبحاكمًا ذاظة تبٔفصاذ مـَيني.

خوضَح ُشٍ ا٢كسبٌٔك هشهص مثااًل ٍىضف ا٢كلعوذ مْنا. فلس ٔبدصح اجن  يف "َصَحَ" ؾن اًحزازي ًو

، فلال َل زسول ٝك  ُشًم جن حسلاء كشف امصٔبثَ تؼ ُالل جن ٔبمِة زيض ٝك ؾيَ، ٔبن ؾحاش

حٌُة ٔبو حسٌّ يف ػِصك( فلال: اي زسول ٝك! ٕارا زٔبى ٔبحسان مؽ امصٔبثَ زخاًل، ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك: )اً 

ًيعَق ًَمتس اًحٌُة، فبٔىزل ٝك ثـاَل: }واٙكٍن ٍصمون ٔبسواْجم و٠ك ٍىن هلم صِساء ٕاال ٔبهفسِم 

و 1فضِاذت ٔبحسضم ٔبزتؽ صِاذاث ِبٞك ٕاهَ ٢كن اًعاذكني{ )اًيوز: ( فِشٍ األًٓة سخة ىزوًِا ذاض، ُو
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اْكاذزة، ٕاال ٔبن حْك اٌَـان اٙكي خاءث تَ حْك ؿام، ُدوظة تَ َجَؽ ا٢كسَمني، ومن ُيا كال ُشٍ 

  بُٔي اًـ١ك: اًـَبت تـموم اٌَفغ ال خبعوض اًسخة.

وكس ثوسؽ اًـَلاء يف حبر بٔس حاة اًزنول، وفامي رهصانٍ كََي من نثري، َنَي من ٔبحة اًخوسؽ يف 

 ُشٍ ا٢كسبٌٔك ٕاَل مؼاَّنا.

 فاث يف ؿ١ك بٔس حاة اًزنول :من ٔبصِص ا٢كعي

 ُؼ(312ٔبس حاة ىزول اًلصبٓن ًإلمام ؿِل جن ٔبمحس اًواحسي )ث -6

ُشا اًىذاة ُو ٔبصِص اًىذة ا٢كعيفة يف ٔبس حاة اًزنول ، وكس ؾصف مؤًفَ تَ ، ؤبحوذ حتلِلاثَ 

ٝك  ُو حتلِق اأٔلد اًىصمي ماُص ايسني اًفحي وفلَ ٝك ، وكس وَّشثَ ذاز ا٢كامين مؤدصًا . وكس وفق

اٗكنخوز ماُص ايسني اًفحي ٌَـياًة ِبشا اًىذاة ، ودصح يف جم٘ك فادص اًعحاؿة ؾن ذاز ا٢كامين يف 

ظفحة من اًلعؽ اًـاذي . وكس حْك ا٤كلق ؿَّل نثري من ٔبساهَسٍ ، وانخفى تـزو تـضِا ذون  232

سٝك اأٔلزقَاين حْك ، ووفق ٌَـثوز ؿَّل وسزة حِست حـَِا ٔبظاًل عم زواًة تسز اٗكٍن محمس جن ؾح

شٍ اًصواًة عم اًيت اؾمتس ؿََيا اجن جحص يف ثعيَفَ نخاتَ )اًـجاة يف تَان اأٔلس حاة(  ، ُو

 

جاُة يف تَان اأٔلس حاة ٌَحافغ ا٤كسج ٔبمحس جن ؿِل جن جحص اًـسلالين )ثا -0 ـُ  ُؼ(220ً

و من ٔبحوذ ؤبفضي نخ شا اًىذاة الجن جحص اًـسلالين ا٤كسج اْكافغ ا٢كضِوز ، ُو ة ٔبس حاة ُو

اًزنول ، ًوىٌَ ًْٔلسف كري مىمتي ، ف١ك ًًذَ مٌَ ا٢كؤًف ، وكس كسم ٌَىذاة مبلسمة زاقـة يف ظصق 

سزسِا، ُث ثددؽ اًعصق واأٔلساهَس اًيت  اًخفسري ؾيس ٔبُي اًخفسري خسٍص جك ظاًة ؿ١ك ٔبن ًلصٔبُا ًو

ل ا٤كلق اٗكنخوز وزذث ِبا زواايث ٔبس حاة اًزنول ، واس خسزك ؿَّل اًواحسي ومن كدِل . وكس تش

ُؼ يف جم٘كٍن . 6362ؾحساْكىمي اأٔلهُس ْجسًا زاقـًا يف حتلِلَ اٙكي وَّشثَ ذاز اجن اّكوسي ؿام 

و مٌاسة ًعالة اًـ١ك وا٢كخرععني  . ؤبهعح ظالة اًـ١ك تلصاءت ُشا اًىذاة واإلفاذت مٌَ ، ُو

 

 ُؼ(366ًحاة اًيلول يف ٔبس حاة اًزنول ّكالل اٗكٍن اًس َوظي )ث -4 
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شا اًىذاة سِي خمخَص تشل فَِ اًس َوظي ْجسًا مضىوزًا ، وكس اس خوؾة ما هٍص اًواحسي يف  ُو

و مٌاسة ٌَجمَؽ ٢كنخاتَ وساذ ؿَََ صُئ  .                    فة بٔس حاة اًزنول ا٢كصوًةـص ا كََاًل . ُو

    

  .جسَِي اًوظول ٕاَل مـصفة ٔبس حاة اًزنول ، ٓكاٗك ؾحساًصمحن اًـم  -3

فَِ مؤًفَ زواايث سخة اًزنول من ثفسري اًعَبي ونخاة اًواحسي اًيُساتوزي يف وكس َجؽ 

ٔبس حاة اًزنول ونخاة اجن اّكوسي يف ٔبس حاة ىًزو اًلصبٓن وثفسري اًلصظِب واجن نثري ونخاة ًحاة 

 .اًيلول ٌَس َوظي . وكس زثحَ ؿَّل حصثُة سوز اًلصبٓن

 

  .اذي اًواذؾياًعحَح ا٢كس يس من ٔبس حاة اًزنول ٌَض َخ ملدي جن ُ -2

وكس اكذَص فَِ مؤًفَ ؿَّل اًعحَح ا٢كس يس جصٔبًَ ، وزثحَ ؿَّل حصثُة سوز اًلصبٓن ، وكسم تني ًسًَ 

و سِي ظاُك ٌَجمَؽ  . مبلسمة رهص فَيا تـغ اًلواؿس اأٔلظوًَة ا٢كخـَلة تبٔس حاة اًزنول ، ُو

 

  .الاسدِـاة يف تَان اأٔلس حاة ، ثبًَٔف سَمي اًِاليل ومحمس موىس بٓل هَص  -1

وكس حاول ا٢كؤًفان اسدِـاة ك ا٢كصوايث اًيت وزذث يف ٔبس حاة اًزنول ما حص مْنا وما ٠ك ًعح ، 

ا ؿَّل حصثُة سوز ا٢كعحف ، وذزسوا ٔبساهَس ك زواًة وحْكوا ؿََيا حسًثًِا . وعم  وزثحُو

موسوؿة ؿَمَة كمية مفِست ًك زاقة يف مـصفة ذزخة ٔبي سخة من ٔبس حاة اًزنول. وكس وَّشثَ 

 .ُؼ يف زالزة جم٘كاث6302اجن اّكوسي ؿام  ذاز

  

  .ا٤كصز يف ٔبس حاة ىزول اًلصبٓن يف اًىذة اًدسـة ٌ٘كنخوز ذاٗك ا٢كًزين  -1

ؤبظي ُشا اًىذاة زساٌك ؿَمَة ٌ٘كنخوزاٍ ، وكس ذزش فَيا ا٢كؤًف ٔبس حاة اًزنول اًيت وزذث يف 

بٔ ماٛك ومس يس امحس وسَن اٗكازسم نخة اْكسًر اًدسـة ، وثددـِا حسًثًِا . واًىذة اًدسـة : موظ

 . وَصَح اًحزازي وَصَح مس١ك وسَن ٔبيب ذاوذ وسَن اًُتمشي وسَن اًًسايئ وسَن اجن ماخَ

 ملسمة ومتَِس وكسمني وذامتة
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وا٢كلسمة ثدٌاول ٔبطمَة ا٢كوضوغ ؤبس حاة ادذَاٍز واٗكزاساث اًساتلة ودعة اًححر ومْنجَ يف 

 :َخسة مداحرُث تـس رٛك متَِس وفَِ  ٕاؿساذٍ.

 ا٢كححر اأٔلول: ماكهة ٔبس حاة اًزنول ؤبطمَُتا

 ا٢كححر اًثاين: فواقس مـصفة بٔس حاة اًزنول

 ا٢كححر اًثاًر: وضبٔت ؿ١ك ٔبس حاة اًزنول

 ا٢كححر اًصاتؽ: معاذز ٔبس حاة اًزنول

 ا٢كححر آكامس: تواؾر آكعبٔ يف ٔبس حاة اًزنول

 :حِح فَيا ، وفَِ فعالناًلسم اأٔلول : كواؿس يف ٔبس حاة اًزنول و ضواتط اًُت 

 :اًفعي اأٔلول: كواؿس يف ٔبس حاة اًزنول ، وفَِ س خة مداحر

 .ا٢كححر اأٔلول: ثـًصف ٔبس حاة اًزنول ومفِومَ ٗكى اًـَلاء

 ا٢كححر اًثاين: ٔبس حاة اًزنول من حِر ظَاقُتا

 ا٢كححر اًثاًر : ثـسذ اًياسل واًسة واحس

 ا٢كححر اًصاتؽ : ثـسذ اًسخة واًياسل واحس

 حر آكامس : معوم اٌَفغ و دعوض اًسخةا٢كح

 ا٢كححر اًساذش: حىصز اًزنول

 :اًفعي اًثاين : ضواتط اًُتحِح يف ٔبس حاة اًزنول ، وفَِ س خة مداحر

 .ا٢كححر اأٔلول: اًُتحِح تخلسمي اًعحَح ؿَّل اًضـَف

 .ا٢كححر اًثاين: اًُتحِح تخلسمي اًسخة ا٢كوافق ٌَفغ ًْلًٓة ؿَّل كرٍي

 اًُتحِح تخلسمي ظاحة اًلعة ؿَّل كرٍيا٢كححر اًثاًر : 

 .ا٢كححر اًصاتؽ : اًُتحِح تخلسمي كول اًضاُس ٌَسخة ؿَّل اًلاقة ؾيَ

 .ا٢كححر آكامس : اًُتحِح تسالٌك اًس َاق اًلصبيٓن

 .ا٢كححر اًساذش : اًُتحِح تسالٌك اًوكاقؽ اًخازَيَة

 :ة اٗكزاسة ؿَّل اًيحو اًخايلاًلسم اًثاين : ذزاسة ٔبس حاة اًزنول ذزاسة ثفسرًية حسًثِة وحصثُ

 .رهص األًٓة ٔبو األآيث اًياسٌك -

 رهص اًسخة ٔبو اأٔلس حاة اًيت ىًزت ثضبَّٔنا األآيث -
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و رمم ًعاًة اًـ١ك . وكس اس خْكي ظاًة  - ذزاسة اًسخة ٔبو اأٔلس حاة ذزاسة ثفسرًية حسًثِة . ُو

َ ٌ٘كنخوزاٍ ًوىْنا ٠ك ثعحؽ اٗكنخوزاٍ خَول اّكزائصي ٔبس حاة اًزنول يف تلِة نخة اْكسًر يف زساًخ

  .تـس

 

  .َصَح ٔبس حاة اًزنول إلجصاُمي محمس اًـِل  -2

حاول ا٢كؤًف يف ُشا اًىذاة اًلِام مبا كام تَ ملدي اًواذؾي من كدي من ٕافصاذ َصَح ٔبس حاة 

و نخاة خمخَص سِي ًفِس اًلازئ  . اًزنول فلط ، وزثحَ حسة اًسوز ، ُو

 نخوز ؾعام جن ؾحسا٤كسن إكَساناًعحَح من ٔبس حاة اًزنول ، ٌ٘ك -3

و نخاة كمي حتصى فَِ مؤًفَ ثوزَق اًصواايث ا٢كلدوٌك يف ٔبس حاة اًزنول ؿَّل وخَ اإلَياس  ُو

 . والادذعاز ، وزحْبا ؿَّل حصثُة اًسوز

 . اّكامؽ يف ٔبس حاة اًزنول ، َجـَ وزثحَ حسن ؾحسا٢كيـم صَِب -62

 :  ٔبوزذُا ك منُشا اًىذاة َجؽ فَِ مؤًفَ بٔس حاة اًزنول اًيت

 . اًواحسي يف نخاتَ ٔبس حاة اًزنول اًساتق رهٍص -6

 . نخاة اًـجاة الجن جحص اًـسلالين -0

 . نخاة ًحاة اًيلول ٌَس َوظي -4

 . نخاة جسَِي اًوظول ٌَض َخ ذاٗك اًـم -3

 . نخاة اًعحَح ا٢كس يس من ٔبس حاة اًزنول ٌَض َخ ملدي اًواذؾي -2

 . إلجصاُمي اًـِلنخاة َصَح ٔبس حاة اًزنول  -1

وكس زثحَ مؤًفَ ؿَّل حصثُة اًسوز ، ودصح يف جم٘ك خبط ذكِق ، وكس ٍىون اكفًِا ٌَصاقة يف اكذياء 

 . نخاة واحس يف ٔبس حاة اًزنول

 

ثْ مداذئ ( 02) ـُ ْْس اً  لاَِّن ؿ١ك اًصَّ

ْْس   :ثـًصف ؿ١ك اًصَّ
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 اًصْس ًلة: اأٔلثص، وأكؽ: ٔبْزُْس َوُزُسوم

: حماوٌك َجؽ ا٥كاًف وا٢كوافق يف اًصْس اًـامثين ؾن اًصْس اإلماليئ  فـ١ك اًصْس اًـامثَّن ُو

 وثوحَيَ. 

وٕان ٔبمئة اًصْس اًـامثين ًًْبون ؿَّل تـغ ا٢كواضؽ ا٢كوافلة ٌَصْس احُتاسا ؾن اًوضم يف نخاجُتا، 

 مؽ اثفاكِلا يف نخاجُتا.

ا  يلط ُكلاث رهُص ، ًو ا كرٍي ،فٕاهم َتس تـضِم ًشهص ُكلاث ال ًشهُص  -ؤبس حاة رٛك  كرٍي

 :ثـوذ ٕاَل -يف هؼصي

 

ثعوز اًصْس اإلماليئ، مفن ا٢كـَوم ٔبن آكط اًـصيب اكن ؿَّل ظًصلة واحست، ٍىذحون تَ  -6

ىذحون تَ صؤوَّنم ؤبحواهلم، وما ًـنُّ هلم، واكن ُشا آكط يف تساايث  ا٢كعاحف، ٍو

ؾِس اًخاتـني تسؤوا توضؽ وضـَ، و٠ك حىن ُياك كواؿس وضواتط ًىِفِاث اًىذاتة، ُث ٕاهَ يف 

ون واًَصفِون يف وضؽ اًلواؿس ا٢كوافلة ٌَيحو واًَصف يف  كواؿس اًـَوم، فدسٔب اًيحًو

اًىذاتة، فَلا حسج رٛك واس خحسزوا ٌَكلاث زسلاً خسًسًا، واتخـسث نخاتة اًكلاث صُئًا 

ـمي و٠ك مييؽ من اس خحساج ُشٍ اًلواؿس ِشء، ٕاال اً -فضُئًا ؾن زَسِا يف ا٢كعحف، 

من نخاتة ا٢كعحف، فٕان ظوزت اًكلاث  -زضوان ٝك ؿََيم-اًـؼمي اٙكي كام تَ اًعحاتة 

اًيَّاش ٕاَل اأٔلمئة ٌسبًٔوَّنم ؾن حْك نخاتة ا٢كعحف  )فزغ -سدذلري ؾلا ؿَََ يف ا٢كعاحف

ِب٢كس خحسج من اًىذاتة، فسبًٔوا: )ُي ٍىذة ا٢كعحف ؿَّل ما اس خحسج اًياش من 

 .تبٔن ال َياًف، ؤبن ًَزموا يف نخاتة ا٢كعحف اًىذحة اأٔلوَلاًِجاء، فبٔخاة اًـَلاء 

 

ل اس خحساج نخاتة اإلمالء، اكهت كٍََك، ُث مؽ ثعوز  -0 ا٥كاًفاث تني اًصَسني يف ٔبوَّ

اًضواتط واًلواؿس يف اًىذاتة ساذث اًضلة تُْنلا، وٕاَل اًـَص اْكارض ال حزال ُياك ُكلاث 

اجُتا، فاكن اًـَلاء َيمتون تشهص ا٥كاًفاث تني يف اًصْس اإلماليئ َيخَف اًياش يف نخ

اء  ث:  ُؼ 021اًىذاتخني، فاكن اًخبًَٔف فَِ ٔبواًل جمصذ ٕاصازاث يف نخاة، مثي ما فـي اًفصَّ

ُؼ يف نخاتَ 003يف )مـاين اًلصبٓن( ًلٍك ما ًشهص من اًكلاث ا٥كاًفة، ُث ٔبتو ؾحَس ث:

 )اًلصاءاث(

 يف نخة ثخـََّق ِبًلصبٓن اًىصمي، نلا فـي اجن ُث ثعوز اأٔلمص ٕاَل ٔبتواة ذاظة ٌَصْس

ُؼ يف )اإلًضاخ 316ُؼ يف نخاتَ )اًوكف والاتخساء(، واأٔلهسزايب ث: 402اأٔلهحازي ث:

ِّفت نخة مٌفصذت يف ؿ١ك زْس ا٢كعاحف، من مثي ظيَؽ: ا٢كِسوي ث:  يف اًلصاءاث(، ُث بًٔ

يف )اًحسًؽ(، وعم  ُؼ330ُؼ يف نخاتَ ) ُجاء معاحف اأٔلمعاز (، واّكِين ث: 342
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و هحري ، ُث )خمخَص اًخزًني( أٔليب ذاوذ  ث:  مذوسعة اْكجم، ُث اٗكاين يف )ا٢كلٌؽ(، ُو

و ٔبنَب أكَؽ، وكس ثخساذي ُشٍ اًفُتاث331  .ُؼ، ُو

 

ٕانَّ ؿَلاء ُشا اًفن ا٢كخبٔدصون اكهوا ًلُسون تـغ اًكلاث اًيت ٠ك ًشهص حْكِا يف  -4

مثي ُشا فـِل اإلمام ٔبتو ذاوذ سَامين جن جناخ يف نخاتَ، اًصْس، جكلاث رهص ًِا حْك، و 

ٌوضريون يف تـغ اًكلاث ٕاَل ٔبهَ ال هطَّ ؾيسضم ؿَّل ُشٍ اًكلاث، وٕامنا ُو اًلِاش، 

ا من س حلَ من اًـَلاء، فٕاهَ حياول زؤًة  وٙكٛك َتس ٔبنَّ من تـسضم ٕارا خاءث ُكمة ٠ك ًشهُص

شا فـِل  اٗكاين يف نخاتَ )ا٢كلٌؽ( نثريًا، وهحََّ ٕاًََ ا٢كعاحف اًلسمية ًُس خًذج اْكْك، ُو

اّكـَبي حني كال: )ًوُس يف ِبيق اًحاة هط ؿَّل: ايٍء وال: ٔبًف، فميخيؽ األٓدص، فِخحؽ فَِ 

اًىضف ، وكوَل )فميخيؽ األٓدص( مـياٍ: ٔبهَ ال ًؤذش مبفِوم ا٥كاًفة فامي ٠ك ًشهصوٍ زسلاً ٔبو 

٠ك ًوخس هط فِيؼص يف ا٢كعاحف اًلسمية  حشفًا، تي ًيؼص ٕاَل اًيعوض اأٔلدصى، فٕان

 .٢كـصفة حْك زْس اًكمة

ٕاال ٔبنَّ ا٢كخبٔدٍصن ذاًفوا رٛك وؾىسوا اأٔلمص، فٕارا خاءث ُكمة ٠ك َيسوا من هحََّ ؿََيا من 

ا ؿَّل اًصْس اإلماليئ، واذَّؾوا ٔبن ُشا ُو ا٢كصاذ، و٠ك ًخـحوا ٔبهفسِم يف اًححر  اأٔلمئة نخحُو

فٕان ٠ك َيسوا ًِا رهصا ظاًـوا ا٢كعاحف اًلسمية ا٢كخُّست ٌَيؼص يف  يف نخة اًصْس ا٥كخَفة،

رمم من اأٔلمئة  .ُشٍ اًكلاث اًيت ٔبقفَِا من ثلسَّ

 

حني ًشهصون زْس ا٢كعحف ٍصووهَ زواًة ؾن زؤًة اأٔلمئة،  -يف اًلاًة -ٔبَّنم اكهوا   -3

اٗكاين كس اؾمتس  فبٔظححت اًكلاث يف نخة اًصْس ملذَصت يف األٔنْث ؿَّل اًصواًة، وٕان اكن

ٔبًضًا زؤًة ا٢كعاحف وثددـِا، فشهص ٔبحاكمًا ًكلاث ٠ك ًخكم ؿََيا من س حلَ ، أٔلهَ زحؽ ٕاَل 

 ، ا٢كعاحف فٌؼص فَيا، ويف اًصواًة َتس ٔبن تـضِم ٌس خسزك ؿَّل تـغ ما فاثَ ف١ك ًشهٍص

ـت ؿَََ فٕان اجن ٔبيب ذاوذ ٢كا رهص ما كصٔبٍ محمَّس جن ؿُىس: ؿَّل هعري جن ًوسف يف ما احمت

ا٢كعاحف، كال: ٕان ٠ك ًشهص حصوفًا من دعوظ ا٢كعاحف نخخت ؿَّل كري آكط ، ُث رهص 

 .ُكلاث نثريت

 

ًوو ٔبنَّ اًـَلاء تـسٍ سازوا ؿَّل ظًصلذَ يف اًخبًَٔف، ًوخس ا٢كخبٔدصون ُكلاث خسًست، 

ث ادذَف يف نخْبا يف اًصْس اإلماليئ ؾن اًصْس اًـامثين، ًوضمَّت نخة اًصْس ٔبنْث ُكلا

اًلصبٓن، ًوُس ملسازًا ثس َعًا مْنا نلا ُو فَيا األٓن، ًوىْنم ًْٔلسف َجسوا ؾيس اًصواًة 

ذون اًصؤًة، نلا فـي ٔبتو ذاووذ سَامين جن جناخ يف )خمخَص اًخحُني، وتـىسِم اًسزاوي 

َ: ؿَّل ثلَِس  ًدِّ يف )اًوس ٍَك(، فٕاهَ ٍصحؽ ٕاَل ا٢كعاحف اًلسمية وذاظة ا٢كعحف اًضاسم، ًو
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اايث ًكلاث مـَية جصْس ذاض ِبا ِبس خثٌاءاث َيسُا يف ا٢كعاحف اًلسمية اًيت تـغ اًصو

زحؽ ٕاٍَيا، ٔبو: ٕاظالق اْكْك يف مسبٌٔك تبَّٔنا نشٛك يف َجَؽ ا٢كعاحف، فريذُّ ؿَّل ُشا 

 اإلظالق أٔلهَ خماًف ٢كا زبٍٓ يف ا٢كعاحف اًلسمية.

 

ٔبنَّ اّكـَبي ًـسُّ اًىضف يف ُثَّ ثوكَّف اأٔلمص تـسٍ يف اًيؼص ٕاَل ا٢كعاحف اًلسمية، مفؽ 

م هط  ا٢كعاحف اًلسمية ٔبظاًل، ٕاال ٔبهَ ٠ك ًفـي رٛك يف اًصحوغ ٕاٍَيا، واًىضف ؾْنا، وثلسَّ

 لَكمَ، وثوخس تـغ اإلصازاث آكافذة اًيت جنسُا ؾيس اجن اّكززي يف نخاتَ )اًًَّش(

 

ايث، ٔبهَ ٠ك ًوخس وهَحغ من ثٜك اأٔلؾلال ًْٔلمئة يف اؾامتذضم ؿَّل ا٢كعاحف ٕاَل خاهة اًصوا

، نلا ُو حاظي يف اًلصاءاث من الاؾامتذ ؿَّل زواايث،  ادذَاز يف اًصْس مييؽ اأٔلذش تلرٍي

ُث جضشًش ما ؿساُا، ونشا من مثي الاؾامتذ ؿَّل اأٔلؿساذ اًس خة ٔبو اًس حـة يف )ؿ١ك اًـسذ( 

ذَاز َية وجضشًش ما سواُا، ٕاال )ؿ١ك اًصْس( فٕاهَ اًوحِس من تني بٔكصاهَ اٙكي ًُس فَِ اد 

ٍ ؿَّل من س حلَ من اأٔلمئة، ذًَي ؿَّل  اثحاؿَ وحصك ما ؿساٍ، فٕانَّ كول اًسزاوي، وزذُّ

رٛك، ٕار ًو اكن فَِ ادذَاز ًصذَّ ؿَََ ٔبي واحس، واؾخَب لَكمَ كري ساقف، من مثي اّكـَبي 

ون اًيؼص ٕاَل ا٢كعاحف اًلسمية عم اًصهن اأٔلكوى،  اٙكي ُشخ ٔبًضًا اًـلٍِك، تي اكهوا ًـسُّ

ؤذش من ُشا ٔبهَ ال ٌسوػ أٔلحس بٔن ٌضشر وْجا ٕاال جصذ اأٔلظي  وٙكٛك اؾمتسٍو يف رٛك، ًو

ا٢كـمتس ؿَّل اًلول من اًدضىِم يف وس حة ا٢كعاحف وكسرما، ٔبو ضـف اًلول ؾن اإلمام، 

ن َل. ويف  شا ٔبمص كيَّ من ثفعَّ وال ٍصذ وخَ من وحٍو اًصْس أٔلهَ خماًف ٔبوْجًا ٔبدصى، ُو

مؽ ٔبَّنا ٠ك –زاذوا ٔبن ًعحـوا ا٢كعحف اؾمتسوا ؿَّل ُشٍ اًىذة فلط اًـَص اْكارض حني بٔ 

ا اأٔلمئة  -جس خلِط َجَؽ ا٢كواضؽ يف نخة اًصْس ا٢كـمتست –فىذحوا َجَؽ اًكلاث اًيت ٠ك ًشهُص

َُتم  ٗكَيم  اؾمتسوا ؿَّل معاذز نثريت، تي  -ٕار فـَوا رٛك –موافلة ٌَصْس اإلماليئ، ًو

 ًصْس، ُلا: )ا٢كلٌؽ( و)خمخَص اًخحُني(اؾمتس ٔبفضَِم ؿَّل نخاتني يف ا

 

واكن اأٔلظي واأٔلوَل بٔن ٍصحـوا ٕاَل ا٢كعاحف اًلسمية، بٔو ما تلي مْنا فٕاَّنا جحة يف اًصْس، 

ؤبوَل ذما فـَوٍ، فلس اكن اإلمام اٗكاين ٍصحؽ ٕاَل ا٢كعحف اٙكي نخحَ: اًلاسي جن كُس ث: 

 اًيلط ٕاَل معحف: حْك جن ُؼ، وُو هلِل ؾن معحف اإلمام انفؽ، وزحؽ اٗكاين يف633

ُلا معسٍزن يف اًصْس واًضحط001معصان اًياكط ث:   .ُؼ ، فـسَّ

 

فَو زحؽ ا٢كخبٔدصون ٕاَل ا٢كعاحف اًلسمية الس خفاذوا ؿَلاً نثريًا، تي كس  َّخ اأٔلهسزايب تبٔن 

ادذالف ا٢كعاحف نثري خسًا فلال: )واؿ١ك ٔبن ُجاءاث ا٢كعاحف وادذالف نخاجُتا ٔبنْث 

 



 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
157 

ومعساق كوَل ُشا ٔبين ثددـُت ا٢كعحف ا٤كفوع يف ا٢كضِس  ىت ؿََيا ُكِا،من ٔبن ًؤ

اْكسُين ًسوزت اًحلصت فلط، فوخسُث فَِ ُكلاث مصسومة خبالف اًصْس اإلماليئ و٠ك ًيط 

ؿََيا اأٔلمئة يف نخْبم من مثي: اًفصاء ؤبيب ؾحَس واجن بئب ذاووذ واجن اأٔلهحازي واّكِين 

واأٔلهسزايب واًضاظِب واًسزاوي وآكصاس  -ا٢كلٌؽ وال يف ا٤كْكال يف –وا٢كِسوي واٗكاين 

وا٢كازقين، فٕاين اس خرصحُت من ُشٍ اًىذة ُكلاث اًصْس يف نخايب )مـجم اًصْس اًـامثين( 

اٙكي وضـخَ، ُث كازهخَ ِب٢كعحف ا٤كفوع ِب٢كضِس اْكسُين فوخسث يف ُشا ا٢كعحف ما 

َصْس اإلماليئ ٠ك ًخكَّم ؾْنا اأٔلمئة يف نخْبم، ( ُكمة زَست تعًصلة خماًفة 32ًٌٍزس ؿَّل )

شا يف سوزت اًحلصت فلط  .ُو

 

 من ٔبضم ا٢كعيفاث يف ؿ١ك اًصْس اًـامثَّن

 

 مواسهة تني زْس ا٢كعحف واًيلوص اًـصتَة اًلسمية ؼ كامن كسوزي إكس 

 ن ُكلاث اًلصءان تني ا٢كْنج اًـَمي واْكْك اًَّشؾي ؼ ٔبتو ؾحس اًخواة  ثٍَو

 اٗكؤيل وْجوذٍ يف هلط ا٢كعحف ٔبتو اأٔلسوذ 

 اًعصاس يف ُشخ ضحط آكصاس 

 ثوحَياث اٗكاين ًؼواُص اًصْس اًلصبيٓن 

 اًخوحَِ اًسسًس يف زْس وضحط تالكة اًلصبٓن ا٣كَس ذ. بمٔحس جن ٔبمحس ُشصال 

 ان ؿَّل سالمة اًلصبٓن من اًزايذت واًيلعان  اًَُب

 مصصس آكالن 

 ثَرَط ا٢كدضاتَ يف اًصْس وحلاًة ما ٔبصك مٌَ ؾن تواذز اًخعحَف واًوضم 

 ة ةزَيَة ًلامن كسوزي إكس  زْس ا٢كعحف : ذزاسة ًلًو

 ؾيوان اٗكًَي من مصسوم دط اًخزًني 

 زْس ا٢كعحف وضحعَ تني اًخوكِف والاظعالحاث 

 َةزخي اًلصبٓن وقصاقة زَسَ وحْك 

 ام ا٢كسدَّشكني يف كصاءاث  زْس ا٢كعحف اًـامثين ؤبُو

 ٕازصاذ اًعاًحني ٕاَل ضحط اًىذاة ا٢كحني 

http://www.archive.org/details/toraz
http://vb.tafsir.net/attachment.php?attachmentid=2755&d=1256076034
http://vb.tafsir.net/attachments/attachments/tafsir2604d1248282854/
http://qiraatt.com/yed/morshed_alklan.rar
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1435
http://www.qiraatt.com/yed/rsm-mushaf-mostshrqen.pdf
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 ا٤كْك يف هلط ا٢كعاحف 

 ؾلٍِك بٔحصاة اًلعاقس يف ؿَوم اًصْس 

  مة حتفة اًفذَان يف زْس اًلصبٓن، ٌَض َخ محمس ا٢كاسم اًَـلويبُشخ مٌؼو 

  اإلًضاخ اًساظؽ ؿَّل ا٤كخوى اّكامؽ زْس اًعحاتة وضحط اًخاتؽ ، ًـحس ٝك جن اًض َخ محمس

 .ِعياأٔلمني اّكىين اًض يل 

 خمعوظ ٕازصاذ اًلصاء و اًاكثحني ٕاَل مـصفة زْس نخاة ٝك ا٢كحني ٌَمزَاليت 

 ؾيوان اٗكًَي يف اًصْس الجن اًحيا 

 ثخـني نخاتة ا٢كعحف ؿَّل اًصْس اًـامثين ًفضٍَك اًض َخ ؾحس اًفذاخ اًلايض 

 ا٢كعاحف الجن ٔبيب ذاوذ 

 حبر يف زْس اًلصبٓن اًىصمي تالل س َف  

 يف ُشخ موزذ اًؼلان ٢كوًفَ ٔبيب محمس ؾحسٝك اًعْنا  ) اجن بٓحعا ( من ٔبول )  اًخخِان

  .ِبة حْك زْس اهلمز ( ٕاَل َّناًة اًىذاة

 ما َية ؿَّل اكثة ا٢كعحف وانُشٍ ٌَـالمة ؾحس اًفذاخ اًلايض 

 هؼم حتفة اًفذَان يف زْس اًلصبٓن ٌَض َخ محمس ا٢كاسم اًَـلويب حفؼَ ٝك 

 ذزاسة هلسًة حول معاحف وزص  - ذزاساث هلسًة حول معاحف وزص ا٢كعحوؿة

 ا٢كعحوؿة

  اًلصاءاث ا٢كخواحصت واًصْس اًـامثين ذ/ اٍُتاسم اًصا  اًِامشي 

 

 

 ؿ١ك اًيَّْحومداذئ ( 06)

 

  : ًلة  حسٍ : ؿ١ك اًيحو -6

صاذ تَ ؿست مـان ، مْنا  .اًحُت اَتِت َنو -اًؼصف  -اّكِة : فِعَق ٍو

  . اًلعس : َنو : َنوث مـصوفَ . وَنوث َنوك

 .معصو ًسس َنو : ا٢كثي

 . ؾيسي َنو ٔبًف زايل : اًلسز
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 . ُشا اًَشء ؿَّل َخسة ٔبَناء : اًيوغ

 . : محمس َنوٍ من مىة اأٔلظي

 . اًلسم : َنوث مايل تني ٔبوالذي ، و ُو ؿَّل ٔبزتـة ٔبَناء

 . ُكت َنو اًعـامبٔ تـغ : 

 

بئت ٔبًًضا مبـِن : اًيوغ ، وؾيس ، واًلصة ، واْس كدٍَك جسمى : تيو َنو، وضم كوم من اأٔلسذ ،  ًو

ن اًثالزة اأُلَول  . واإلماٌك : َنوث حسمي . ًىن ا٢كضِوز اًس خة اأُلَول . ؤبنُْث

 

ا س خُة مـاٍن مجموؿة يف كول اًياػم  : وكِي : اًيحو يف اٌَلة ًبئت ؿَّل ٔبزتـة ؾَّش مـًِن ٔبصُِص

  . ِكسٌم وتـٌغ كاََل اأٔلدِازُ  ***  كعٌس ومثٌي ْجٌة ملساُز 

 : اٗكاوذيوكال 

  ٌَيحو س حؽ مـاٍن كس ٔبثت ًلة  ***  حـمـُتا مضن تِــت مـفصٍذ نـُمال

 كعس ومثي وملساز وانحِة    ***   هوغ وتـغ وحصف فاحفغ ا٢كثال

 

 . وحيمتي ٔبن ٍىون معسًزا : َنوث َنًوا كعسثَ . كال ٔبتو اًفذح : ؤبظِل ا٢كعسز

 : َل ؿست ثـاًزف مفن رٛك  : واظعالًحا

 

  . اٙكي ًسزش أكٍكاًـ١ك  -

و ٔبحس ْنا ؿ١ك تبٔظول -  ( ًـصف ِبا ٔبحوال ٔبوادص اًكم ٕاؾصاًِب وتياًء . ) ُو

ؿ١ك ِبأٔلحوال واأٔلصاكل اًيت ِبا ثسل ٔبًفاع اًـصة ؿَّل ا٢كـاين، واأٔلحوال : وضؽ اأٔلًفاع يف حصهَْبا  -

 . ٌ٘كالٌك ؿَّل ا٢كـاين ا٢كصهحة

ادص اًكلاث اًـصتَة يف حال حصهَْبا من اإلؾصاة واًحياء وما اًـ١ك ِبًلواؿس اًيت ًـصف ِبا ٔبحاكم ٔبو  -

 .ًددؽ 

 

 ثـًصفاث ٔبدصى 

 -فاًيحو: ) ؿ١ك تبٔظول ( ُشٍ اأٔلظول ) اًفاؿي مصفوغ ، وا٢كفـول مٌعوة ... ( ًـصف ِبا ٔبي : 

 ٔبحوال ) ظفاث ( ٔبوادص اًكم. -ِبشٍ اًلواؿس اًـامة 

 

ا ،  ٔبوادص اًكم  .. ََيصح ِبشا تـُغ اًَصف  ؛ أٔلن اًَصف ًخـَق تبٔول اًكمة ووسعِا وتبٓدُص

فبٔدصح ٔبواسعَ ؤبواقِل ؛ أٔلن ُشا ٌسمى  فًا ال َنًوا ، ًىن ًسذي اًَصف ا٢كخـَق تبٓدص اًكمة 
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                            : اكًخلاء اًسانيني ) مِق اٌََي ( مق : فـي ٔبمص ، نلا كال اْكٍصصي يف ا٢كَحة

                        

ُىوِن *** ِمثاَُلُ اْحَشْز َظْفلََة اًَْمْلُحونِ   واأَلْمُص َمْديِن ؿَََّل اًسُّ

 

فاًسىون ملسز الًخلاء اًسانيني ، اًخلى سانيان الصنيا اأٔلول ِبًىّس ؿَّل اأٔلظي ، فِو مذـَق 

اة تبٓدص اًكمة ،، ًىن ُشا من ِبة اًخلاء اًسانيني ، وِبة اًخلاء اًسانيني ًُس من ِبة اإلؾص 

وال اًحياء فاحذجيا ٕاَل ٕادصاح اًخلاء اًسانيني وَنوٍ اكإلذكام واًلَة فبٔدصحٌا اًَصف ا٢كخـَق تبٓدص 

َّة  اًكمة تلوًيا : ٕاؾصاًِب وتياًء : ٕاًر اْكاٌك اًيت تبٓدص اًكمة عم من حِر هون اًكمة مـصتة ٔبو مدي

و ) ٔبن اإلؾصاة واًحياء ال ثوظف تَ اًكلاث ٕاال   .  تـس اًُتهَةًىن ُشا تلِس ُو

 فكمة ) ًسس ( مثال : ُي عم مـصتة ٔبو مديَة ؟

 : ادذَف اًيحات ؿَّل زالزة ٔبكوال

 . كِي : موكوفة ال مـصتة وال مديَة . وكِي : مديَة . وكِي : مـصتة

ٍي مبـِن  ـْ و من ْجة اٌَفغ معسٌز ؿَّل وسن فَ فاًيحو َل مـيَان مـًِن ًلوي، ومـًِن اظعاليح، ُو

شا جماٌس مصسٌي ؾيسضم، واأٔلظي اْس ا٢كفـول  ، من ٕاظالق ا٢كعسز وٕازاذت اْس ا٢كفـول، ُو ٔبي ا٢كَْيُحوٌّ

يف ٕاظالق اًيحو يف ًلة اًـصة مبـِن اًلعس، فسمي ُشا اًـ١ك َنًوا أٔلهَ ملعوذ، أٔلن اًيحو مبـِن 

ا بئت ؿَّل سّتِ مـاين وعم ٔبصُِص  :اًلعس، ًو

 

ٌغ كَاََلُ اأَلْدَِازُ  كَْسمٌ  ... كَْعٌس َوِمثٌْي ِْجٌَة ِمْلَسازُ  ـْ َ  َوت

 .ٔبحوال ٔبوادص اًكم ٕاؾصاًِب وتياءً ٔبما يف الاظعالخ: فِو ؿ١ك تبٔظول ًـصف ِبا 

 

اًكلاث اًـصتَة من حِر ؾصوط اأٔلحوال ًِا حال حصهَْبا اكإلؾصاة واًحياء . ٔبي ٔبن  : موضوؿَ -0

حال اإلفصاذ اٙكي َيخط تَ ؿ١ك  اًيحو ًححر يف ٔبحوال ٔبوادص اًكلاث اًـصتَة يف أكٍك ، ًوُس يف

 . اًَصف

م ِبلا مثصت ،، وكس كِي ٕان من مثاز ثـ١ك اًيحو : ظون اٌَس  -4 ـِ ان مثصثَ : فِم اًىذاة واًس ية ، ؤبه

 . اًـمي بٔ اًفِم ، واأٔلزاكن ؾن دع بٔ ن ؾن دعآكطِّ ، واّكيا بٔ اًيعق ، واًحيان ؾن دع بٔ ؾن دع

  . ن واًخزاًف ٔبي ًُس مذساذال مؽ تلِة اًفٌونوسخذَ ًحلِة اًفٌون اًخحاٍ وسخذَ :  -3

فضِل : ُو ذؿامة اًـصتَة وكاهوَّنا اأٔلؿَّل ، زوي ؾن معص جن آكعاة : " ثـَموا اٌَحن  -2

  "واًفصاقغ فٕاهَ من ذًيْك
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ا . وكال  ِِلّ ُؼ " : اإلؾصاة حُ  613 جن ٔبوس " ومن لَكم ماٛك ََِيَّ اٌَسان فال متيـوا ٔبًسًذْك ُح

 .يحو اك٢كَح ٌَعـاماًضـِب : اً 

ورهص اًس َوظي ٔبن اًيحو ًُفذضح فاكسٍ جىْثت اًٌزي ، وال ًعَح اْكسًر ٌَّحان . وكال اّكاحغ : 

 اكن ٔبًوة اًسرخَاين ًلول : ثـَموا اًيحو فٕاهَ حلال ٌَوضَؽ وحصنَ صمية ٌََّشًف.

 

 : وكال تـضِم

َُ حِــُر َبثَؼؼى ***   مؼن  َُ ٔبن ٌَْسُىذـــَـااًيحو َسًْؼؼٌن ٌَفــِت ٍُْىؼِصُم ِصف اًيحؼؼو فَؼَحلُـّ ـْ َ  ٠ك ً

 

 : وكاًوا ٔبًًضا

 اًٌؼؼحؼؼؼؼؼؼؼو كٌعصت ٕاَل اًـَوم فِــــي ***   َُياس حبص ؿَّل كري اًلٌاظــــري

 ***  فؼوق اًـحاذ حـمَـا ِب٢كلــاذًؼص   ٕان اًيحؼؼؼؼؼات ٔبانش ِبن مؼجـــُسُؼؼؼؼؼمُ 

 **  ؾيس اًلصاءت يف ٔبؿَّل ا٢كياتِؼص*   ٔبظي اًفعاحة ال َيضون من ٔبحــــس

 ***  قــٌـت وزهت ٕاًََ ِب٢كــياكــري  ًو ًـ١ك اًعري ما يف اًيحو من ُشف

 

٠ك َيخَف ا٢كؤزدون يف بٔن واضؽ ٔبساش ُشا اًـ١ك ُو اًخاتـي ٔبتو  : واضـَ : واضــؽ ُــشا اًـَــم -1

 . ُؼ 11اأٔلسوذ اٗكؤيل 

ا٢كؤمٌني ؿِل جن بئب ظاًة زيض ٝك ؾيَ ؛ ُث نخة اًياش يف وكِي ٕان ُشا اكن ِٕبصازت من ٔبمري 

 ورٛك يف سمن ُازون. ُؼ612ُشا اًـ١ك تـس ٔبيب اأٔلسوذ ٕاَل ٔبن ٔبمكي ٔبتواتَ آكََي جن ٔبمحس 

َ ) ٔبتو ِثَّش معصو جن ؾامثن جن كٌَب (  ُؼ اٙكي ٔبنْث  622اًصص َس ، ؤبذش ؾن آكََي ثَمَشٍ سُدًو

 . ًضواُس من لَكم اًـصة ًلواؿس ُشا اًـ١كمن اًخفاًزؽ ووضؽ اأٔلذٌك وا

 

َ( ٔبساًسا ًك ما ُنخة تـسٍ يف ؿ١ك اًيحو ، وذّون اًـَلاء ؿ١ك اًَصف مؽ ؿ١ك  ؤبظحح )نخاة سُدًو

اًيحو ، وٕارا اكن اًيحو خمخًعا ِبًيؼص يف ثلرّي صك بٓدص اًكمة تخلري موكـِا يف أكٍك ، فٕان 

 . ض خلاِتا وما ًعصٔب ؿََيا من اًزايذت ٔبو اًيلطاًَصف خمخط ِبًيؼص يف تًِة اًكمة وم 

 

اَسَ ؿ١ك اًيحو من ٕاظالق ا٢كعسز وٕازاذت اْس ا٢كفـول ًـين ا٢كيحوَّ ٔبي ا٢كلعوذ ، ُث  : الاْس  -1

 . تلَحة الاس خـلال ٔبظَق ؿَّل اًيحو آكاض ، و ٕاال فك ؿ١ك مٌحوٌّ ًـين ملعوذ نلا َُسِّي اًفلَ فلًِا

 

تشٛك ٔبن ؿِل جن ٔبيب ظاًة زيض ٝك ؾيَ ٢كا ٔبمص ٔبِب اأٔلسوذ اٗكؤيل ٔبن وكِي : ٕان سخة جسمَخَ 
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 . " ًضـَ وؿََّمَ الاْس واًفـي واْكصف وصُئا من اإلؾصاة كال َل :" احن ُشا اًيحو

 

مس متس من اًىذاة واًس ية ولَكم فعَح اًـصة ،، ٔبما اًىذاة : مفخفق ؿَََ ٔبهَ  : الاس متساذ   -2

ّةحيخج تَ يف ٕازحاث   . اًلواؿس اًيحًو

 

ؤبما اًس ية: فلس انسغ تـغ اًيحات يف مسبٌٔك الاحذجاح ِبْكسًر ما تني ماهؽ ومدَح ،، واأٔلحصُّ 

الاحذجاح ، ٕار ٔبهَ ًو خاس اًصواًة ِب٢كـِن من اًعحاتة واًخاتـني خاس الاحذجاح ، وٙكٛك ًيَص 

ني اكجن ماٛك واجن ُضام زمحِلا ٝك ُشا اًلول و  ٍىْثون من الاسدضِاذ ِبًلصبٓن نثري من اًيحًو

 .واًس ية يف نخْبلا

 

ياك من ٍصى ٔبهَ واحة ؛ ٕار ما ال ًمت اًواحة  : حْك اًضازغ   -3 ُو من فصوط اًىفاايث ، ُو

 .ٕاال تَ فِو واحة ، واًوساقي ًِا بٔحاكم ا٢كلاظس. نلا ٔبهَّ َية ٕارا ٠ك ثخحلق اًىفاًة تواحس مـني

 

ًححر فَيا َنو : اًفاؿي مصفوغ ، وا٢كضاف : حبسة ما كدِل ، ٔبي كواؿسٍ اًيت  : مساقِل  -62

وا٢كضاف ٕاًََ ذامئا ٍىون جمصوًزا ، اْكال ذامئا مٌعوتة ، اٍمتَزي ةزت ٍىون مٌعوًة وةزت ٍىون 

  جمصوًزا ..ٕاِك

 . فِشٍ اًلواؿس وظي ٕاٍَيا اًيحات تخددؽ اّكزقَاث ٔبي : ما ٌسموهَ الاس خلصاء اًكي اًخام ٔبو اّكزيئ

 .كال اأٔلدضى ظاحة اًس١ّك ا٢كصوهق 

  

ِخْلصاء ؾيسضم ُؾِليْ    وٕاْن ِِبُْزيئ ؿَََّل ُُكّيٍ ُاس خِسْل  ***  فَشا ِِبالس ْ

 

َ  -من ٔبضم ا٢كعيفاث يف ؿَمي اًيحو واًَصف   : عم  –تـس نخاة سُدًو

 

ا٢كضِؼؼوزت يف ُؼ ظاحة ا٥كخعؼصاث ،  131ؾامثن جن معص (  نخاتـاث ٔبيب معصو جن اْكاحة ) -6

اًفلــَ واأٔلظول ، وَل ) اًاكفِة ( يف اًيحو ، و ) اًضافِة ( يف اًَصف ، وُكخاُلا من ا٢كيثوز ، 

 ( وؿََيلا ُشوخ نثريت ذاظة ) اًاكفِة

 

ُؼ ، وَل  110ٔبتو ؾحسٝك محمس حلال اٗكٍن اجن ماٛك اًعايئ اأٔلهسًيس (  ) نخاِبث اجن ماٛك -0

ِا نثري من اًـَلاء ِبًَّشخ مْنم اًلعَست اأٔلًفِة ا٢كضِوزت  : ، واًيت ثياًو
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 . ُؼ ، وَل ُشخ ) ٔبوحض ا٢كساٛك ٕاَل ٔبًفِة اجن ماٛك( 116اجن ُضام اأٔلهعازي  -بٔ 

 . ( ُؼ ، وَل ) ُشخ اجن ؾلِي ؿَّل اأٔلًفِة 113اًلايض ؾحسٝك ِباء اٗكٍن جن ؾلِي ا٢كَصي  -ة

، وظم مٌؼومة يف اًَصف ، وَل ٔبًًضا ا٢كيؼومة  والجن ماٛك ظاحة اأٔلًفِة ) المِــة اأٔلفـــال (

 . اًِاقَة فامي وزذ من اأٔلفـال ِبًواو واًَاء

 

ُؼ ، وَل ) ٔبوحض  116حلال اٗكٍن ؾحسٝك جن ًوسف (  ) نخاِبث اجن ُضام اأٔلهعازي -4

ا٢كساٛك ٕاَل ٔبًفِة اجن ماٛك ( ، وَل ) ملين اٌَحُة ؾن نخة اأٔلؿاًزة ( ، وَل ) ُشخ صشوز 

َسى( اٙكُ  .ة يف مـصفة لَكم اًـصة ( ، وَل ) كعص اًيسى وتَّي اًعَّ

 

ص وَل ُشوخ وحتلِلاث ؿَّل اًىذة  نذــاتــاث اًض َخ محمس حميي اٗكٍن ؾحسإكَس -3 من ؿَمــاء اأٔلُس

و  اًساتلة وظم ُشوخ اأٔلًفِة ونخاِبث اجن ُضام وَل ) اًخحفة اًسًِة ُشخ منت اأٔلحصومِة ( ُو

 . ُؼ 104َ منت محمس جن بٓحّصوم اًعْنا  نخاة خمخَص ُشخ فِ

 

  : نخة ٌَمـا ٍن مْنا  

 مَرط كواؿس اٌَلة اًـصتَة  ًفؤاذ هـمة  -6

 ا٢كوحز يف كواؿس اٌَلة اًـصتَة وصواُسُا  ًسـَس اأٔلفلاين  -0

 اًيحو اًواحض  ًـِل اّكازم ومععفى ٔبمني  -4

 خامؽ اٗكزوش اًـصتَة  ٢كععفى اًلالًُين  -3

ا نثري اًيحو -2  . اًوايف ًـحاش حسن ، وكرُي

ومتخاس نذــة ا٢كـاظؼٍصن حُبسن اًخلسـمي وسِؼؼوٌك اأٔلسَوة يف حني متخاس نخاِبث اأٔلكسمني تسسامة 

ا٢كاذت ونْثت اًضواُس وكوِتا ، ذاظة نخاِبث اجن ُضام اأٔلهعازي اًيت اُمت فَيا ِبًضواُس اًلصبٓهَة ، 

و ٔبول ؿ يًا.ُشا ما ًخـَق تـ١ك اًيحو ، ُو  َوم اٌَلة اًـصتَة ثسًو

 

 

ْفمداذئ ( 00)  ؿ١ك اًَصَّ

اًَصف واًخَصًف يف اأٔلظي معسزان ًَصف وّ ف ،وهللا مـيَان : ٔبحسُلا ًلوي ،  : حسٍ -6

 . واألٓدص اظعاليح

 : ؾيس ا٢كخلسمني  -6
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 .اًَصف : ُو ُشا اًفن

، ُث ثـمي يف اًحياء اٙكي تًذَ ما اًخَصًف : ٔبن ثخين من اًكمة تياًء ٠ك ثخٌَ اًـصة ؿَّل وسن ما تًذَ 

شا  ًلذضََ كِاش لَكرمم ، مثاَل ٔبن ثبٔذش من اًضة ؿَّل مثال سفصخي ، فذلول رضجصة ، ُو

ي ُو هوغ من اٍمتٍصن اٙكي وضـَ اًَصفِون الدذحاز ا٢كَاكث وثثخِت اًلواؿس ،  اًيوغ من اًخحًو

 . فاًخَصًف ؿَّل ُشا حزء من اًَصف

 

 : ؾيس ا٢كخبٔدٍصن -0

 . ن هللا هفس ا٢كـِنًفؼا

 :اًَصف واًخَصًف

ي والاهخلال : يف اٌَلة  . اًخلَري واًخحًو

 فت اأٔلخري واًعِب : ذََت سخِِل ، و فت ا٢كال : ٔبهفلذَ ، و فت اٙكُة ِبٗكزاضم : تـخَ 

، و فت اً م : ًسًذَ ، وّ فذَ ِبًخثلِي : مداًلة ، واًَصف : اًخوتة " ال ًلدي ٝك مٌَ  فًا 

لال ًك ذاًط من صواقة اًلسز : ِ ف ، و ف : اًَّشاة اٙكي ٠ك ميزح ، ًو ال ؿساًل " ، اًَّصِ

أٔلهَ  ف ؾن آكَط ، وْ ف اْكسًر : ٔبن ٍزاذ فَِ وحيّسن من اًَصف يف اٗكزاضم وُو فضي 

  .تـضَ ؿَّل تـغ يف اًلمية

م اص خلاق تـضَ من تـغ ، وثَصًف األآيث ثحُِْنا ، ويف اٗكزاضم واًحَاؿاث ٕاهفاكِا ، ويف اً 

َِا من وخَ ٕاَل وخَ ، وّ فذَ يف اأٔلمص ثَصًًفا : كَحخَ فذلَة ، واظعصف :  ويف اًصايخ حتًو

 .ثَّصف يف ظَة اًىسة واس خَصفت ٝك ا٢كاكٍز : ظَحخَ  فِا ؾين ، واهَصف : اىىّف 

ي  وكس وزذث ٔبظول ُشٍ اًكمة يف اًلصبٓن اًىصمي ٔبنْث من زالزني مصت ثفِس ُكِا مـِن اًخحًو

واًخلَري ، نلوَل ثـاَل : " وثَصًف اًصايخ " ، و " فَصف ؾيَ هَسُن " و " ًوَصفَ ؾن من 

 . ٌضاء " و " فال جس خعَـون"  فًا وال هًَصا

 : اظعالًحا

ِشا ؾّصفوا اًيحو تبٔهَ ا٢كخلسمني فلس اكن ؿ١ك ًـصف تَ  : ٍصون ٔبن اًخَصًف كسم من اًيحو ، ًو

 .  َة ٕافصاًذا وحصهًَحأبحاكم اًكمة اًـصت 

 



 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
165 

 . ٕافصاًذا : اًَصف

 . حصهًَحا : اًيحو

ومن ُيا كِي تخلسمي ذزاسة ؿ١ك اًَصف ؿَّل ؿ١ك اًيحو ، أٔلهَ َيخط ِب٢كفصذاث ، واًـ١ك ِب٢كفصذاث 

 . ملسم ؿَّل اًـ١ك ِب٢كصهحاث ، واًيحو خمخط ِب٢كصهحاث

  : ٔبما ا٢كخبٔدصون

اًكم ٕاؾصاًِب وتياًء ) يف ٔبوادص اًكلاث ا٢كفصذت تـس ؿ١ك تبٔظول ثـصف ِبا ٔبحوال ٔبوادص  : اًيحو

 . اًُتهَة(

  ؿ١ك تبٔظول ثـصف ِبا ٔبحوال ٔبتًِة اًكم اًيت ًُست ِٕبؾصاة وال تياء. : اًَصف

 : ُشخ اًخـًصف

 : اًـ١ك : كعس تَ ٔبحس زالزة

 :                                                                              اإلذزاك  -6

ٕاذزاك ا٢كـاين معَلًا ، سواء اكن ا٢كـِن ا٢كسزك من ْجة ا٢كـِن ٔبو اًُتاهَة . وهلول وظول اًيفس ٕاَل 

 . ا٢كـِن

ا : ا٢كساقي -0  .هفس ا٢كساقي ا٢كخـَلة ِبًفن من ٕاؿالل وٕاتسال وكَة وحشف وكرُي

                                         .اًيت حيّعَِا اًَصيف ٔبو اًيحوي من ذمازسة اًـ١ك ا٢كَىة : -4

          .  

 :ٔبتًِة اًكم 

ؿسذ حصوف اًكمة وحصثُْبا وحصاكثَ ا٢كـَية وسىوَّنا وما فَيا من حصوف ساقست ؤبظََة . ٔبي ما 

 . ًـُتَيا من ْجة اًعَلة

اٙكي  ، واحسٍ اًكمة ، واًكمة جضمي الاْس واًفـي واْكصف ، وس يـصف ما اْس خًس:  اًكم  

 :  اًيت ًُست ِٕبؾصاة ٔبو تياء  ًياكضَ ؿ١ك اًَصف مْنا
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  . حِر ٔبهَ ًححر يف اًيحو ما ًخـَق تبٓدص اًكمة

 : واًخـًصف تعوزت ٔبذق نلا ًِل

 . ٌَمـاينس حق رهٍص ، حِر ًلال ًلة ًـِن ِبا : اأٔلًفاع ا٢كوضوؿة  : ًلة

 . ما َيخط تَ ك ٔبُي فن تفٌوهَ ٔبو اثفاق ظاقفة خمعوظة ؿَّل ٔبمص تُْنم : اظعالًحا

دٌاول اًخـًصف الاظعاليح ِبًيؼص من ْجخني  : ًو

 ( نلا ؾيس ا٢كخبٔدٍصن ) ؿ١ك تبٔظول ثـصف ِبا ٔبحوال اًكم اًيت ًُست ِٕبؾصاة وال تياء : ِؿَِْمََّة -ٔب 

ََّة - ة َِ ي اأٔلظي  : مَعَ  . اًواحس ٕاَل ٔبمثٍك خمخَفة ٢كـاٍن ملعوذت ال حتعي ٕاال ِباحتًو

 : اًخـََق ؿَّل اًخـًصف اًـمِل

  . اأٔلظي اًواحس  : ا٢كعسز واًفـي ا٢كايض 

 . ما ًخِن ؿَََ كرٍي : اأٔلظي

يا ٔبن هـمم ) ا٢كعسز وكرٍي ( وهلعس تَ  فِو ؾيس اًىوفِني : ا٢كايض ، ؾيس اًحَصًني : ا٢كعسز . ًو

  . ا٢كايض

ي ا٢كعسز بٔو اًفـي ا٢كايض ٕاَل ظَف ؾصتَة خمخَفة  :َل ٔبمثٍك خمخَفة إ   . ٔبي حتًو

وة ، ضاِزِبن ، رَضّاة ، ضاِزتُون  .... رْضة ، رَضَة : ًِضة ، ارِضة ، ضاِزة ، َمْضُ

صاذ ِبا َُئُتا ) ؿسذ حصوفِا ، حصثُْبا ، حصاكِتا ، سىوَّنا ، حصوفِا اًزاقست واأٔلظََة ٢كـاٍن  ( ٍو

لعس من اٌَفغ ، ف١ك وض خق بًٔفاػا من ا٢كعسز ٕاال ٢كـانٍ  : تملعوذ  . ا٢كـِن : ما ٍصاذ ًو

فَو ٔبزذان فـي ًسل ؿَّل اًعَة من ) رضة ( ًلَيا تؼ ) ارضة ( ، ًوو ٔبزذان اسلا ًسل ؿَّل 

ىشا  .... اْكسج واٙكاث ًلَيا : ضازة ، ُو

 :ال حيعي ٕاال ِبلا 

 . ُافك ظَلة ثسل ؿَّل مـِن مـني ال حيعي تلري 

اأٔلًفاع اًـصتَة اًفعحى اكأٔلفـال ا٢كيَصفة واأٔلسلاء ا٢كمتىٌة، ونشٛك ا٢كساقي اًَصفِة موضوؿَ :  -0

وما ًخـَق ِبا من بٔحاكم نلوهلم: ٕارا اكن اأٔلول من ا٢كخجاوسني مذحصاكً واًثاين سانيًا ثسىون ٔبظِل 

هّست فبٔظي األٓدص مٌَ واو َنو امذيؽ اإلذكام َنو: َمَسْذُث، ونلوهلم: ٕارا وكـت اًواو ظصفًا تـس 

  .َزيِضَ ٔبظِل َزَضَو ًوحوذ اًواو مذعصفة تـس هّس وَنو رٛك من مساقي وكضااي ُشا اًفن

 



 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
167 

نلا ٔبن موضوؿَ ٍىون يف ا٢كفصذاث اًـصتَة من حِر اًححر ؾن هَفِة ظَاقُتا إلفاذت ا٢كـاين ، مثي 

ؾن ٔبحواًِا اًـازضة ًِا من  : هَف هعوػ اًفـي ا٢كضازغ من اًفـي ا٢كايض ، ومن حِر اًححر

لا  . َصة وٕاؿالل وَنُو

 :وا٢كصاذ ِب٢كفصذاث اًـصتَة 

 . َجؽ مفصذت وعم اًكمة اًيت عم : الاْس واًفـي واْكصف

 : يف ازيني مْنلا  ًسذي واًَصف 

 . الاْس ا٢كمتىن واًفـي ا٢كخَصف

 : من رٛك زالزة ٔبكسام وَيصح

 . ّكامس ، واْكصفالاْس ا٢كحين ) كري ا٢كمتىن ( ، اًفـي ا

سؤال : را ، ة من ٔبسلاء اإلصازت ، اٙكي واًيت من اأٔلسلاء ا٢كوظوٌك ، ؤبسلاء اإلصازت واأٔلسلاء 

ا٢كوظوٌك من ا٢كحًِاث ، وكس ًوحغ ٔبن اًـصة كس زًُتا ) ران ، ةن ، اٌٚكان ، اٌَخان ( ، وظلصِتلا 

َّا ( وؾصف ٔبن اًخثًِة واًخعلري رضِبن من ثَصً ف اأٔلسلاء ، فىِف ًعح كول : ٕان ) راّي ، وث

 اأٔلسلاء ا٢كحًِة ال َيصي اًححر ؾْنا يف ؿ١ك اًَصف ؟؟

 : حواة : اّكواة ؿَّل رٛك من وْجني

ال وس١ك ٔبن اًخثًِة واًخعلري ؿَّل اْكلِلة ، أٔلن ٔبمص ُشٍ اأٔلًفاع خماًف ٌَسَن اًيت َيصي ؿَََ  -6

اأٔلمص ٌ٘كالٌك ؿَّل االزيني ٔبو ؿَّل ا٢كعلص  لَكم اًـصة يف اًخثًِة واًخعلري فِيي ظَف وضـت من ٔبول

ن ( ، ًوو اكن  ، فَو اكهت ) ران ( : ) رٍن ( ًاكن مثِن ؿَّل اْكلِلة ًعح كول : ) ثوان ( و) ثٍو

ِا نلا اهضم ٔبول ك اْس ٍصاذ ثعلرٍي َّا ( ثعلرًيا حلِلة الهضم ٔبًو  . ) راّي ( : ) ث

 

ًَا ًو سَميا تشٛك فٕاَّنا ٔبًفاع صارت من حِر ظوز -0 ِتا ، وَنن هححر يف ؿ١ك اًَصف حبثًا كِاس 

 . خازاًي ؿَّل اًعًصق ا٢كـصوف واًَن ا٢كعصذت يف ؿامة لَكم اًـصة

 

 مثصثَ : نثريت مْنا : -4
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 : اس خلامة اٌَسان اًـصيب  -6

 . ِتئي ٔبذات اًحَان سَمية من آكعبٔ ، جًصئة من اٌَحن

فٕان من ٔبزاذ ٔبن ٍىون َل مٌَحة من اًىذاة اإلًِيي ، وفَِ ؾحلة من اً م اًيحوي ، فَََصف 

مضمًصا ؾن ساق  –ؾيان طّمخَ ٕاَل َنو ؿ١ك اًَصف ، ًوىن ال ًـّصح ؿَََ فِجـِل هُْعة اًعصف 

خفحط ؾن ًعاقف اً م اًيحوي وفواقسٍ  اّكس ًَلوض يف ثَاز حباز اًىذاة اإلًِيي وفصاقسٍ ، ًو

عح َل ف ِل ، وظَة ٔبن حْكي َل ذايهخَ ، ًو ٕان من اثلى ٝك يف ثزًنِل ، ؤبخال اًيؼص يف ثـاظي ثبًٔو

و كري ؿا٠ك ِبشا اًـ١ك فلس زهة معَاء وددط ددط ؾضواء ، ٕار تَ ثيّحي  ظالثَ وكصاءثَ ُو

َّة ، وثـصف سـة اٌَلاث اًـصتَة ، ٕار اًلِاس َة مْنا ٔبنْث من اًسمـَة ، ومٌ عاث اأٔلت َ ٔبذشث اًـًو

 . اأٔلوَل وتَ ًخَصف يف اأٔلدصى

 : ًلول اًززوَش

ٔبما اؾخحاز اٌَلة اًـصتَة أٔلن ُشؾيا ؾصيب وال ًمت فِمَ ٕاال تَلة اًـصة ، وما ال ًمت اًواحة فِو 

 . واحة

  ة.لق اًلسزت ؿَّل ظَاكة مفصذاث اٌَلحت -0

  : ًلول اجن ؾعفوز

ُشفَ احذَاح َجَؽ ا٢كض خلَني ِبٌَلة من  اًخَصًف ٔبُشف صعصي اًـصتَة ؤبمغضِلا ، فاٙكي ًحني 

َنوي ًولوي ٕاًََ ٔبميا حاخة ، أٔلهَ مزيان اًـصتَة ، ٔبال حصى ٔبهَ كس ًؤذش حزء هحري من اٌَلة ِبًلِاش 

؟ وال ًوظي ٕاَل رٛك ٕاال من ظًصق اًخَصًف ، َنو كوهلم :  ك اْس يف بٔوَل ممي ساقست ذما ًـمي 

يلي فِو مىسوز اأٔلول ، َنو : مع صكة ، مصوحة ٕاال ما اس خثين من رٛك ، فِشا ال ًـصفَ ٕاال تَ ًو

 .من ًـ١ك ٔبن ا٢كمي ساقست ، وال ًـ١ك رٛك ٕاال من ْجة اًخَصًف

وذما ًحني ُشفَ ٔبًًضا ٔبهَ ال ًوظي ٕاَل مـصفة الاص خلاق ٕاال تَ ، ٔبال حصى ٔبن حلاؿة من ا٢كخكمني 

ْكيّة ( من ظفاث اًخَّش آكاظة ِبم ثـاَل امذيـوا من وظف ٝك تؼ ) حٌّان ( أٔلهَ من اْكيني ، و) ا

ة ( وعم  ٝك ؾن رٛك ، ونشٛك امذيـوا من وظفَ تؼ ) خسي ( أٔلن ٔبظِل من اأٔلزط ) اًسزاًو

 . اًصدوت ، تي وظفوٍ تؼ ) حواذ ( أٔلهَ ٔبوسؽ يف مـِن اًـعاء ، ؤبذذي يف ظفة اًـالء
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 " َََ وس١ك : " اًوٗك جمحية مدزٍك هَف ٌس خعَؽ ؿا٠ك ٔبو ٔبذًة بٔن ًفِم كول زسول ٝك ظَّل ٝك ؿ 

ـٍَك ( ظَلة ثسل ؿَّل سخة اًفـي ا٢كض خق مٌَ واْكامي ؿَََ واٗكاؾي ٕاًََ فؼ )  ٕارا ٠ك ًسز ٔبن ) َمْف

اًوٗك جمحية مدزٍك ( ٔبي سخة َيـِل واًٗكا حدااًن ٠ك ٌضِس اْكصوة ًريتََ ، وَيـِل خبَاًل َيمؽ ا٢كال 

ُتنَ ًوٗكٍ من تـسٍ  . ًو

 

  : يُتتنشٛك كول ؾ 

ا فٕان رٛك سخة ًخلري   واًىفص خمحثة ًيفس ا٢كيـم : بٔي من ٔبهـمت ؿَََ هـمة ف١ك ًًَّشُا و٠ك ٌضىُص

 . هفس ا٢كيـم من اإلهـام ؿَّل ك ٔبحس

 

و كس مي اًيحو ال كسم مٌَ نلا  اكن ؾيس ا٢كخلسمني ذَ :وسخ  -3 فِشا اًفن ًًسة ٕاَل  . ؿ١ك ًلوي ُو

ؿَوم اًـصتَة، وؿسذُا ازيا ؾَّش فًٌا وعم: ؿ١ك اٌَلة واًَصف واًيحو واًحَان وا٢كـاين واًحسًؽ 

واًـصوط واًلوايف واإلمالء واإلوضاء وآكعة وا٤كارضت. ًوك فن من ُشٍ اًفٌون مداذقَ وكواؿسٍ 

  .اًيت َيخط ِبا

ة، واًيت مبـصفُتا ؿَّل فضِل : ٍمترغ فضِل يف اْكفاع ؿَّل حلاقق  -2 ًفغ ونخاتة ا٢كفصذاث اٌَلًو

 .ٔبسس َصَحة هخوظي ٕاَل فِم اًَّشًـة وصؤوَّنا ا٥كخَفة ونلا ًلال : ُشف اًـ١ك ثَّشف ا٢كـَوم

َس اًحًِة اأٔلوَل ًِشا اًفن، واأٔلػِص ٔبن واضـَ مـار جن مس١ك : واضـَ -1 ادذَف يف ٔبول من َبسَّ

و ٔبول من 621) ث  .تحلساذ س ية س حؽ ومثاهني ٌَِجصتاًِصاء ٔبحس ؿَلاء اًىوفة، وكس ثويف  ُؼ ( ، ُو

ٔبفصذ مساقي اًَصف ِبًححر ٔبو اًخبًَٔف وحكم فَِ مس خلاًل ؾن فصوغ اٌَلة اًـصتَة ، واًـَلاء تـسٍ 

اكذفوا ٔبثٍص ، وٕان اكهت ذزست مساقي كدِل توخَ ؿام ومساقي يف اًيحو توخَ ذاض ، فلس ثياول 

َ ا٢كخوَّف ؿام    .ُؼ622رٛك سُدًو

خفّصؾون   وذما َيسز اإلصازت ٕاًََ : ٔبن ُياك ػصوف ذاظة حـَت من اًيحات ًلدَون ؿَّل اًَصف ًو

َل ، فلس زوي ٔبن ٔبِب ؿِل اًفازيس احذاس ِب٢كوظي مفص ِبّكامؽ ؤبتو اًفذح ٔبتو حين يف حَلة ًلصئ 

و صاة ، فسبَٔل ٔبتو ؿِل ؾن مسبٌٔك يف اًخَصًف فلَّص فَيا ، فلال َل  ٔبتو ؿِل : حزتّخت اًيحو ، ُو

ؤبهت حَِصم " ٔبول اًـية " ، فبٔكدي ؿَّل اًخَصًف ف١ك ٍىن ِشء من ؿَومَ ٔبمكي مٌَ يف 

 . اًخَصًف
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  اَسَ : اًَصف واًخَصًف.                                                               -1

 .اًفعحاءمن لَكم ٝك وزسوَل ولَكم اًـصة   .اً م اًـصيب :اس متساذٍ  -2

 . فصط نفاًة ٕارا كام تَ اًحـغ سلط ؾن اًحاكني : حْكَ -3

 ًلول اجن حزم : " مفن ٠ك ًـ١ك اٌَلة واًيحو ٠ك ًـ١ك اٌَسان اٙكي ًحني ٝك تَ ذًًٌا اٙكي ذاظحيا تَ

..."  

وكال : " ًو سلط ؿ١ك اًيحو ًسلط ؿ١ك اًلصبٓن وفِم حسًر اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ، مفن ظَة 

َفِم لَكم ٝك ولَكم هخَِ ًَفِمَ كرٍي ، فِشا َل ؿ١ك  اًيحو واٌَلة ؿَّل هَة ٕاكامة اًَّشًـة يف اًفِم ًو

و  ٔبحص ؾؼمي ومصثحة ؿاًَة ال َية اًخلعري ؾْنا أٔلحس ، ؤبما من وْس اَسَ ِبْس اًـ١ك واًفلَ ُو

 بٔن ٌس خفذٍو ، خاُي ٌَيحو واٌَلة الصام ؿَََ ٔبن ًفيت يف ذٍن ٝك جكمة ، وحصام ؿَّل ا٢كسَمني

 .أٔلهَ ما ٕان َل ِبٌَسان اٙكي ذاظحيا ٝك تَ ٕارا ٠ك ًعَحَ الصام ؿَََ بٔن ًفيت مبا ال ًـ١ك

و ؾيس  " وال ثلف ما ًُس ٛك تَ ؿ١ك" ، " وثلوًوا تبٔفواُْك ما ًُس ًْك تَ ؿ١ك وحتس حوهَ َُيًا ُو

 . " ٝك ؾؼمي

 !( يف ًلة اًـصة ؟ش : وهَف ًفيت يف اًعِازت من ال ًـ١ك مـِن ) اًعـَس 

 !ش : وهَف ًفيت يف اٙكِبحئ من ال ًـصف مـِن ) اٙكاكت ( يف ًلة اًـصة ؟

ش : وهَف ًفيت يف ) اٗكٍن ( من ال ًـصف دفغ واًالم من زفـِا يف ًلة اًـصة ، يف كوَل " ٕان 

 !ٝك جصيء من ا٢كَّشنني وزسوَل " ؟

 

  : ا٢كساقي اًيت ًياكضِا ؿ١ك اًَصف: ا٢كساقي  -62

ضاايٍ اّكزقَة :اًعحة ، اإلؿالل ، اإلتسال ، اًلَة ، اْكشف ، اًزايذت واًيلعان ، الاص خلاق ، ك

 .اًخثًِة ، أكؽ ، اًًسة ، اًخعلري ، اإلماٌك ، اإلذكام ، اًخلاء اًسانيني

 ْ  ف :من ٔبضم ا٢كعيفاث َّف ؿ١ك اًَصَّ

ة اًعصف يف ؿ١ك اًَصف " ثبًَٔف ٔبيب اًفضي بمٔحس جن محمس 1 جن ٔبمحس ا٢كَساين " ظاحة  ؼ " ىُز

و خمخَص مضِوز مصثة يف ؾَّشت ٔبتواة 262مجمؽ اأٔلمثال " ا٢كخويف س ية ) ُؼ( زمحَ ٝك ثـاَل، ُو

  .امذاس تشهص اأٔلمثٍك اًخعحَلِة يف بٓدٍص ورهص اأٔلص َاء ا٢كضكة يف اًحاة اًـاُش مٌَ
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  :ظحـاثَ

 ظحؽ ؿست مصاث مْنا :ؼ

6-  ًَ اأٔلمنورح يف اًيحو ٌَزخمَّشي ،  ُؼ( ، ومـ6032َِة س ية )ظحؽ يف معحـة اّكواقة ِبًلسعيع

  .واإلؾصاة يف كواؿس اإلؾصاة الجن ُضام

  .ُؼ6326يف ذاز األٓفاق اّكسًست تحريوث س ية  -0

وثـََق اٗكنخوز اًس َس محمس ؾحس  ُؼ( ، تخحلِق6320يف ذاز اًعحاؿة اْكسًثة يف مَص س ية )  -4

  .ا٢كلعوذ ذزوٌش

 

ؾامثن جن معص اًيحوي ؼ ا٢كـصوف ِبجن  ٔكال اٗكٍن ٔبيب معصو  "ؿ١ك اًخَصًفاًضافِة يف   "ؼ 2

 ُؼ( زمحَ ٝك ثـاَل131اْكاحة ؼ ا٢كخويف س ية )

  :ظحـاثَ

من ٔبحس ْنا اًعحـة اًيت تخحلِق اًض َخ حسن جن ٔبمحس اًـامثن ، يف ا٢كعحـة  وكس ظحؽ مصاث نثريت

 . ُؼ6362ا٢كىصمة س ية  ا٢كىِة مبىة

 -ا٢كنت حلاؿة من اًـَلاء مْنم : شاوكس اؾخِن ِب

 .اًـامثن  ؼ مؤًفَ ، فلس ُشحَ ثَّشخ كام تخحلِلَ اًض َخ حسن جن ٔبمحس 1

ُؼ( زمحَ ٝك 121س ية ) ؼ اًض َخ زيض اٗكٍن محمس جن اْكسن الاسُتاِبري اًيحوي ا٢كخويف2 

ٍن ؾحس إكَس ، ا٢كضاخي : محمس حميي اٗك ثـاَل ، وكس ظحؽ ؿست مصاث ٔبحس ْنا اًعحـة اًيت تخحلِق

ُؼ( ، وكامت تًَّشٍ ِهَة ذاز اًىذة اًـَمَة يف  1356)ومحمس اًزفزاف ، ومحمس هوز اْكسن س ية 

جم٘كاث ، وكس ظحؽ مؽ اًَّشخ ا٢كشهوز ُشخ صواُسٍ ٌَض َخ ؾحس اًلاذز  تريوث ذون ةزخي يف ٔبزتؽ

  .ُؼ( زمحَ ٝك ثـاَل6234دزاهة اأٔلذة ا٢كخويف س ية ) اًحلساذي ظاحة

  .ٝك ثـاَل ُؼ( زمح131َؼ اًض َخ اْكسن جن ٔبمحس اّكاَزجَصذي ا٢كخويف س ية )3 

 ظحؽ ؿست مصاث مْنا :ؼ

ُؼ  وؿَّل 6462اًضافِة يف معحـة ذاز اًعحاؿة اًـامصت يف اس خاهحول س ية  ؼ مؽ مجموؿة من ُشوخ

 حواص مْنا :ؼ ُشا اًَّشخ ؿست
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  .جن حلاؿة ٔب ؼ حاص َة ًـز اٗكٍن

  .ني اًىلااليت اًصوسم ، ظحـخا مؽ مجموؿة اًَّشوخ ساتلة اٙكهصحس ة ؼ حاص َة اًض َخ

 

ُؼ زمحَ ٝك ثـاَل 111س ية  ؼ اًض َخ س َس ؾحس ٝك جن محمس اْكسُين ا٢كـصوف تيلصت اكذ ا٢كخويف 4

ظحؽ يف معحـة محموذ تم س ية  ُؼ  يف جم٘ك ًعَف ، نلا6014، ظحؽ يف اس خاهحول س ية 

 .ُؼ6402

 

ُؼ( زمحَ ٝك ثـاَل ، 220ا٢كخويف س ية ) "كصت س يان "ا٢كٜك اًضِري تؼ ؼ اًض َخ ًوسف جن ؾحس 5

كامت تسزاس خَ وحتلِلَ ِتاين تًت محمس سَمي اًعفسي ، يف   "اًعافِة ُشخ اًضافِة  "يف نخاتَ

ا٢كلسمة ّكامـة اإلمام محمس جن سـوذ اإلسالمِة ؼ ُكَة اٌَلة اًـصتَة ِبًصايط ؼ  زساٍُتا ا٢كاحس خري

  .ُؼ( يف جم٘كٍن 141)3  س ية

 

ا٢كياشم   "زمحَ ٝك ثـاَل ، واَسَ  ُؼ301ؼ ص َخ اإلسالم سهصاي جن محمس اأٔلهعازي ا٢كخويف س ية  6

مجموؿة من ُشوخ اًضافِة يف معحـة ذاز اًعحاؿة اًـامصت يف  ظحؽ مؽ  "اًاكفِة يف ُشخ اًضافِة

 .ُؼ6462اس خاهحول س ية 

 

ُؼ( زمحَ ٝك 332ا٢كخويف س ية ) اإلسفصاًُين ؾعام اٗكٍنؼ اًض َخ ٕاجصاُمي جن محمس جن ؾصة صاٍ  7

 .ُؼ6402معحـة محموذ تم س ية  ثـاَل ، ظحؽ ؿَّل ُامش اًَّشخ اًساتق اًعحـة اًيت يف

اًـامثن يف ملسمة حتلِلَ ٌَضافِة جسـة ؤبزتـني ُشحًا ِبًـصتَة ٌَملسمة  وكس رهص اًض َخ حسن

  .هَة ، ؤبَّنا حصَجت ٕاَل اٌَلة اًُتهَة، وَخسة ِبًفازس َة ، وُشحًا ِبًُت  ا٢كشهوزت

 ٔبُي اًـ١ك ، رهص ا٤كلق ا٢كشهوز مْنم ؾَّشت ، مْنم اًيُساتوزي واْس مٌؼومذَ نلا هؼمِا حلاؿة من

تُذًا ظحـت مؽ  ( 6610ُؼ( وتَلت ٔبتَاِتا )6644فصػ مْنا س ية )  "اًوافِة هؼم اًضافِة ":

 ا٢كشهوز ؿَّل حصَجة. ، و٠ك ًلف ٌَياػم اًضافِة اًعحـة اًيت تخحلِق اًض َخ حسن اًـامثن
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ّزِيَ   "ؼ 3 ـِ اة " اًخَصًف اً اة  ٌَض َخ ؾز اٗكٍن ٔبيب ا٢كـايل ؾحس اًُو جن ٕاجصاُمي جن ؾحس اًُو

و خمخَص122اًزجناين ا٢كخويف س ية ) راقؽ اًعُت يف فن اًخَصًف ، كال  ُؼ( زمحَ ٝك ثـاَل ، ُو

و خمخَص مذساول انفؽ  ":يف وضف اًؼيون   .ُث رهص تـغ ُشوحَ وحواص َيا  " ..ُو

  :ظحـاثَ

 ظحؽ ؿست مصاث مْنا :ؼ

  .ُؼ6433ؼ يف معحـة ؿُىس اًحايب اْكَِب مبَص س ية  1

  .واأٔلساش ُؼ( ، مؽ منت اًحياء6423ؼ يف معحـة مععفى محمس مبَص س ية ) 2

ؼ( من ض 6406ُِبًلاُصت س ية ) ؼ مضن مجموغ زساقي ؿ١ك اًَصف ، ظحؽ يف ا٢كعحـة آكرًية 3

 (42( ٕاَل ض )40)

  :ُشوحَ

 ُشحَ حلاؿة من اًـَلاء مْنم :ؼ

ثـاَل ، ظحؽ تخحلِق اًض َخ  ُؼ( زمحَ ٝك261ؼ اًض َخ اًس َس اًَّشًف اّكصخاين ا٢كخويف س ية ) 1

  .محمس اًزفزاف يف مَص ذون ةزخي

 

  .ثـاَلُؼ زمحَ ٝك  236ؼ اًض َخ سـس اٗكٍن مسـوذ جن معص اًخفذاساين ا٢كخويف س ية   2

 ظحؽ ؿست مصاث مْنا :ؼ

  ُؼ(6021س خاهة س ية )ٔب ؼ يف األٔ 

  ُؼ(6034ة ؼ يف اًلاُصت س ية )

 ُؼ(6462س خاهة ٔبًضًا س ية )حؼ ؼ يف األٔ 

 )ُؼ6462ذ ؼ يف ا٢كعحـة إكَسًة يف اًلاُصت س ية )

  ( ه6463ُؼ ؼ يف ا٢كعحـة اًـَمَة يف اًلاُصت س ية )

 )ُؼ6403س ية )و ؼ يف ا٢كعحـة ا٢كمييَة يف اًلاُصت 

حَة يف اًلاُصت س ية )  . )ُؼ6434خ ؼ يف ا٢كعحـة اًُو
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ت ، ثَّشخ وحتلِق اٗكنخوز ؾحس اًـال سا٠ك مىصم ، وَّش راث اًسالسي س ية  ظ ؼ يف اًىًو

  .م(6324)

 

نلا ظحؽ يف  .ُؼ 6032 ؼ اًض َخ ٔبتو اْكسن ؿِل جن ُضام اًىِالين ، ظحؽ يف توالق س ية 3

  .( ظفحة ذون ةزخي41صتَة مبَص يف )معحـة ذاز ٕاحِاء اًىذة اًـ

  :هؼمَ

 هؼم ُشا ا٢كنت كري واحس مْنم :ؼ

ُؼ زمحَ ٝك ثـاَل ، وَسى  6410 ؼ اًض َخ ؾحس اًـٍزز جن ظاُك اًـَجي اإلحسايئ ا٢كخويف س ية 1

( تُذًا ، وكس ُشخ ُشا 322ًلؽ يف )  "يف ؿ١ك اًَصف مداْس اًلواين يف هؼم ؾًزة اًزجناين  "هؼمَ

هَي اأٔلماين ُشخ مٌؼومة   " :محمس بٓل توظاسم اًيـِل يف نخاة سلاٍ اًض َخ ٔبمحس جن جحص جن اًيؼم

اًزجناين  اًض َخ ؾحس اًـٍزز جن ظاُك اًـَجي اأٔلحسايئ ا٢كسلات : مداْس اًلواين يف هؼم ؾًزة اًـالمة

ة اًعحـة اأٔلوَل س ي ظحـخَ مؤسسة ذاز اًـَوم ٌَعحاؿة واًًَّش واًخوسًؽ  "يف ؿ١ك اًَصف

 ُؼ(6432)

 

مسـوذ ٔبحس ؿَلاء اًلصن اًثامن ٔبو اًخاسؽ  ٌَض َخ ٔبمحس جن ؿِل جن  "ا٢كصاخ : مصاخ اأٔلزواخ  "ؼ 4

ٔبمحس جن ؿِل جن مسـوذ   " :اًوؿات ؼ يف حصَجة ا٢كؤًف زمحَ ٝك ثـاَل ، كال اًس َوظي يف تلَة

 .حصَجخَ خمخَص وخزي مضِوز تبًٔسي اًياش ، ٠ك ٔبكف ؿَّل معيف ا٢كصاخ يف اًخَصًف ،

 

 وكس ُشحَ حلاؿة من اًـَلاء مْنم :ؼ

ُؼ( زمحَ ٝك ثـاَل ، واْس  222ة ؼ اًـالمة اًض َخ تسز اٗكٍن محموذ جن ٔبمحس اًـَين ا٢كخويف س ي 1

ظحؽ تخحلِق وثـََق اٗكنخوز ؾحس اًس خاز حواذ   "مالخ اأٔلًواخ يف ُشخ مصاخ اأٔلزواخ  "ُشحَ

  .ةزخي يف معحـة اًصص َس يف تلساذ ذون

 

زمحَ ٝك ثـاَل ، ظحؽ ؿست  ُؼ 222ؼ اًض َخ مشس اٗكٍن ٔبمحس ا٢كـصوف تسٍىٌلوس ا٢كخويف س ية ) 2
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 مصاث مْنا:ؼ

 . )ُؼ6420ٔب ؼ ظحـة ا٢كعحـة اًـامة يف حصهَا س ية )

  .ُؼ(6413ة ؼ ظحـة ُشنة مىذحة ومعحـة مععفى اًحايب اْكَِب ؤبوالذٍ يف مَص س ية )

 

ُؼ( زمحَ ٝك 332ا٢كخويف س ية ) سَامين ا٢كضِوز ِبجن نلال ِبصاؼ اًض َخ مشس اٗكٍن بمٔحس جن  3

ا٢كـصوف تسٍىٌلوس ؼ ساتق اٙكهص ؼ ا٢كعحوغ  ثـاَل ، ظحؽ ؿَّل ُامش ُشخ اًض َخ مشس اٗكٍن ٔبمحس

  .ُؼ6413يف مَص يف معحـة مععفى اًحايب اْكَِب س ية 

 

  "ٝك ثـاَل يف نخاتَ ُؼ( زمح6202َؼ اًض َخ حسن جن ؿالء اٗكٍن اأٔلسوذ ا٢كخويف س ية ) 4

  .ا٢كخحف اًـصايق وسزة مٌَ ًوخس يف مىذحة  "ا٢كفصاخ يف ُشخ مصاخ اأٔلزواخ

 

  "اًحياء واأٔلساش  "ؼ 5

 .ُؼ( زمحَ ٝك ثـاَل6026ثبًَٔف اًض َخ ٔبمحس زصسي جن محمس اًلٍص ٔبكا  ا٢كخويف س ية )

  :ظحـاثَ

 ظحؽ ؿست ظحـاث مْنا :ؼ

  )ُؼ6406اًلاُصت س ية ) اًَصف ، ظحؽ يف ا٢كعحـة آكرًية يفؼ مضن مجموغ زساقي يف ؿ١ك  1

 . )ُؼ6433اْكَِب س ية ) ؼ نلا ٔبؾَس ظحاؿة ا٣كموغ ا٢كشهوز يف معحـة ؿُىس اًحايب 2

 اْكسًثة يف خست ذون ةزخي ؼ مضن مجموغ ٔبرماث مذون ؿَوم اًيحو واًَصف ،وَّش ذاز ا٢كعحوؿاث 3

  :ُشوحَ

 :ؼُشحَ حلاؿة من اًـَلاء مْنم 

  .ؼ اًض َخ محمس جن اْكاح محَس اًىفوي 1

حَة يف مَص س ية ) ُؼ( ، نلا ظحؽ يف معحـة اًَّشنة اًعحافِة اًـامثهَة 6034ظحؽ يف ا٢كعحـة اًُو

 )ُؼ6460يف حصهَا س ية )

  :هؼمَ



 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
176 

هؼمَ اًض َخ ؾحس ٝك جن حسن اًفازيس وسلاٍ " هَي ا٢كِن يف هؼم كواؿس اًحياء " وُشحَ ثَّشخ 

اًـيا ؾن كازيئ هَي ا٢كِن يف هؼم كواؿس اًحياء " ظحؽ يف معحـة ذاز ٕاحِاء اًىذة سلاٍ " مًزي 

  .ُؼ(6436اًـصتَة يف مَص س ية )

 وكس ٔبنْث ا٢كخبٔدصون من اًخبًَٔف يف ُشا اًفن ، ومن رٛك :ؼ

ـَ   "ؼ 1 ُؼ( زمحَ 6426إكالوي ا٢كخويف س ية ) ٌَض َخ ٔبمحس جن محمس  "ْصف يف فن اًَصفصشا اً

 .ثـاَلٝك 

و ٔبصِص نخة اًَصف ا٢كخساوٌك تني اًعَحة األٓن وٙكا نْثث ظحـاثَ ، ظحؽ اًعحـة اًـَّشون س ية  ُو

  .ُؼ(6460ُؼ( واكهت اًعحـة اأٔلوَل مٌَ س ية )6431)

 

ُؼ( زمحَ ٝك 6434إكَس ا٢كخويف س ية ) ٌَض َخ محمس حميي اٗكٍن ؾحس  "ذزوش اًخَصًف  "ؼ 2

 .ثـاَل

ا س ية ) ظيفَ ًعالة ُكَة اٌَلة ص ، ظحؽ ؿست مصاث من بٓدُص ُؼ( 6366اًـصتَة يف اّكامؽ اأٔلُس

نلا ٔبهَ ٔبْكق يف ثـََلَ ؿَّل ُشخ اجن ؾلِي ؿَّل اأٔلًفِة حبثًا ؾن  .وَّش ا٢كىذحة اًـَصًة يف تريوث

 ثَصًف اأٔلفـال وما ًخـَق ِبا.

 :ومن اًىذة ا٢كعوٌك يف اًخَصًف

 ُؼ( زمحَ ٝك ثـاَل430ا٢كخويف س ية ) اًيحوي ًإلمام ٔبيب اًفذح ؾامثن جن حين  "ا٢كيعف "ؼ1 

ُؼ( 033ُشخ فَِ نخاة اًخَصًف ًإلمام ٔبيب ؾامثن جىص جن محمس جن تلِة ا٢كاسين ا٢كخويف س ية )

زمحَ ٝك ثـاَل ، ونخاة ا٢كاسين من ٔبهفس نخة اًخَصًف ؤبسسُا ؤبزظْنا ، ؾًصلًا يف اإلَياس 

 .والادذعاز ، ؿازاًي من اْكضو واإلنثاز

ُؼ( تخحلِق اًض َزني : ٕاجصاُمي 6414ظحؽ يف معحـة مععفى اًحايب اْكَِب يف مَص س ية )

  مععفى وؾحس ٝك ٔبمني ، يف زالج جم٘كاث

مؤمن جن محمس اْكضسم اإلصخِِل ا٢كضِوز  ثبًَٔف ٔبيب اْكسن ؿِل جن  "ا٢كمخؽ يف اًخَصًف  "ؼ.2 

اًخَصًف ثسعًا مسِحًا  فَِ مساقي ثسط. ثـاَل ُؼ( زمحَ ٝك113ِبجن ؾعفوز ا٢كخويف س ية )

و من ٔبمثي نخة اًَصف ا٢كعوٌك ، واكن  مسؾومًا ِبًخـََي واًخفسري واْكجج واأٔلذٌك واًضواُس ، ُو
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حِت كال ؾيَ يف خمخَصٍ اٙكي سلاٍ ا٢كحسغ يف  ٔبتو حِان اًيحوي زمحَ ٝك ثـاَل صسًس اإلجعاة تَ

  )"ٓكعَ ِتشًحًا ؤبَجـَ ثلس اميً ؤبكصتَ ثفِاميً اًفن حصثُدًا وبٔ  ٔبحسن ما وضؽ يف ُشا  ":اًخَصًف

ُؼ( يف حزقني ، 6432ُؼ( و )6434ُؼ( و )6432خفص اٗكٍن كداوت س ية ) ظحؽ تخحلِق اٗكنخوز

  .مًضوزاث ذاز األٓفاق اّكسًست يف تريوث اًعحـة اًثاًثة من

 

ـَُصوطمداذئ ( 04)  ؿ١ك اً

 

 متَِس

آكََي جن ٔبمحس، من ؿَوم اًـصتَة اّكٍََك وأكٍَك، اٌٚكٍن ٕان ؿَمّي اًـصوط واًلوايف اٌَٚكٍن وضـِلا 

ًدٌاوالن اًضـص اًـصيب ضحعا ًوسهَ وحتلِلا ًلافِخَ .. وضـِلا واذُتؾِلا ؿَّل كري مثال ساتق، تخددؽ 

واس خلصاء ٔبصـاز اًـصة، فوضـِا يف َخسة ؾَّش وسان، وجسمى تححوز اًضـص .. وؿسَّ اًححص 

ثسازك ثَمَشٍ اأٔلدفش ُشا اًححص، ًَىون اًححص اًساذش ؾَّش، ٢كا  اًساذش ؾَّش رمماًل .. ًوىن

 زٔبى ٔبهَ اكن مس خـماًل، وؿسٍ من اًححوز ا٢كس خـمٍك.

 

 آكََي جن ٔبمحس

ُو اًـا٠ك اًـاتس ا٢كخلضف ٔبحس ؾحاكصت اإلسالم ٔبتو ؾحساًصمحن آكََي جن ٔبمحس اأٔلسذي اًفصاَُسي 

اذ يف اٗكهَا ا٢كيلعـني يف اٌَلوي ظاحة اًـصوط واًيحو ونخاة اً، اًحَصي ـني، اكن من اًُز

ُؼ ؾن معٍص خُسص يف اًـ١ك 614ُؼ يف ؾلان، وثويف س ية 622اًـ١ك، واكن صاؾصًا ملاًل .. وٗك س ية 

واًخـَمي .. واكن زمحَ من حسن سريثَ ٔبهَ ٕارا ٔبفاذ ٕاوسااًن صُئًا ٠ك ٍٍُص ٔبهَ ٔبفاذٍ، وٕان اس خفاذ من ٔبحس 

 .، فصمحَ ٝك زمحة واسـةصُئًا ٔبزاٍ تبٔهَ اس خفاذ مٌَ

  

  سخة وضؽ ُشا اًـ١ك

٢كا زبٍٓ آكََي من حصٔبت تـغ اًضـصاء ا٤كسزني ؿَّل بٔوسان ٠ك جُسمؽ ؾن اًـصة، ُاَل اأٔلمص، جفمؽ 

ؾزميخَ وذسش ذاظٍص واؿزتل اًياش يف جحصت َل، جفـي ًليض فَيا اًساؿاث واأٔلايم ًوكؽ تبٔظاتـَ 

ثٜك اْكاٌك واًعَب واٙكاكء ًواثَاهَ حِت حَص ٔبوسان اًضـص اًـصيب وحيصوِا ؿَّل اًيلم، مفا سال ؿَّل 

  وضحط ٔبحوال كافِخَ، ُث ٔبدصح ًيا ُشٍن اًـَمني اّكَََني.

 

  كعة ظًصفة ٔبزياء حبثَ يف ٔبوسان اًضـص
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ًلال : ؾيسما ؾىف آكََي ؿَّل اندضاف اأٔلوسان اكن ًوكـِا ؿَّل ٔبظاتـَ ؿَّل اًيلم، واكن ًلول 

  :اتيَ اًعلري ففزغ ٕاَل ٔبمَ ًلول: ُحنَّ ٔبيب، فلال آكََي حن حن حن، فسمـَ

 

ـُلوُل ؿََشًُْخاك    ***  ًو ُنٌْـَت ثَْسِزي ما َبكُوُل ؿََشْزثيَِن    َبْو ُنْيَت ثَْسِزي ما ثَ

َشًْخٌَ ـَ َْـَت َملـاًيَت فَ َشْزثُؼؼؼؼؼؼاكؼؼؼؼؼِ ؼًَِىْن َْجِ ـَ ٌي فَ ُِ َم خا َـّ َِْمُت َبه  ي  ***     َوؿَ

 

 : اًـصوط واًلوايف امَ َْ ؿِ 

اًـصوط اًلوايف من ٔبسِي ؿَوم اًـصتَة، أٔلَّنلا ؿَلان اكمالن مٌش وضبِٔتلا، مضحوظان  فٕان ؿَمىُشا 

جمِزان ِب٢كععَحاث حِت كال اًـَلاء ؾن ُشا اًـ١ك : ؿ١ك ٔبس حوغ .. ٔبي ٌس خعَؽ ٔبن حيعِل اإلوسان 

يف ٔبس حوغ واحس فلط .. وٕامنا اس خعـحَ من اس خعـحَ ثسخة نْثت اًخـًصفاث وا٢كسمَاث يف ُشا 

، وٕاال فِو ؿ١ك سِي ثس َط ٌسري، من متىن من حفغ وفِم مفاثَحَ، ٠ك ًُلَق ؿَََ ِشٌء تـس اًـ١ك

  .رٛك

 

 ا٢كحاذئ اًـَّشت ًِشا اًفن :

 

ٍ : اًـ١ُك ِبًلواؿس اًيت ٍمتزي ِبا َصَح ٔبوساِن اًضـص اًـصيب من فاسسُا " فٌخـصف فَِ ؿَّل  -6 َحسُّ

  .كواؿس، ومن رٛك مـصفة اظعالحاِث ُشا اًفنّ 

 

ـَُصوط ًفؼة مؤهّثة، كال تـضِم : عم من ٔبسلاِء مىَّة، أٔلن آكََي وضؽ ُشا اًـ١َك ِبا. وكِي: مبـِن  :اً

صي: َسي تَ أٔلهَ تَ ًؼِص ا٢كزتن من  اًياحِة أٔلَّنا انحِة من اًـَوم اًـصتَة وبٓذاِبا. وكال اّكُو

و ٔبزحج اأٔلكوال. وكِي: أٔلهَ ؿ١ك ظـة اكًـصوط  واًـصوط اًياكة صسًست ا٢كيىّس ؾيس ا٢كـازضة. ُو

  . ا٢كصاش اًيت ثشٌي

 

  .خفصح تلوًيا "اًضـص" اًيْث، ًوو اكن مسجوؿاً 

  . ودصح تلوًيا "اًـصيب" اًضـص كري اًـصيب، فَُس من موضوؿَ

وكوًيا "َصَح اأٔلوسان" دصح تشٛك اًضـص اًـصيب من كري ُشٍ اْكَثِة وعم )اًوسن( فَو حكميا 

 . ْجة )تالقخَ اكالس خـازت( فال ًخـّصط َل ؿ١ك اًـصوطؾيَ من )ْجِة هلِسٍ( ٔبو من 

 

 . اًضـص اًـصيب من حِر َّصة وسهَ وسلمَ : موضوؿَ -0

  ما اًفصُق تني اًضـِص واًيؼم واًيْث ؟
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كال اجن ذ٘كون يف ملسمذَ: اًضـص ُو اً م اًحََف ا٢كحين ؿَّل الاس خـازت واًوظف، : اًضـص 

ِوي، مس خلي ك حزٍء مْنا يف قصِضَ وملعسٍ ؾلا كدِل وتـسٍ، ا٢كفّعي تبٔحزاء مدسلة يف اًوسن  واًصَّ

شا ؤبحسُن ؤبَجُؽ ما كَِي يف ثـًصِف اًضـص  .اّكازي ؿَّل ٔبساًَة اًـصتَة ا٥كعوظِة تَ. ُو

 

 - :كول اًضاؾص يف زِِء وٗكٍ–مثاَل 

 

 َُ َّ خَّان تنَْيَ ِحواِزٍ َوِحواِزي ***   خاوزُث ٔبؿسايئ وخاَوَز َزت  ص َ

َِ ٔب٢كا وؿاظفة كاًِا اًلَة من ذاًِط فؤاِذٍ، ًخخنّي ٛك حلِلَة  فِشا موسون ؿَّل كافِة، َتس فِ

 . اًضـص

ما حتلق فَِ ُشظ اًوسن واًلافِِة فلط، ًىن ًُس فَِ ؿاظفة حِّاص وال دِال خامؽ وال : اًيؼم

 .اس خـازت وال وظف

 

 -: ما ُو هؼم اًـَوم اإلسالمِة –مثاَل 

 

َُ هلالكاًوُن تنَْيَ  وَزثنَْيِ ثَْسَمٍَك  ***  َوَوْزص اًَوْْجاِن َؾْي   اًسُّ

 

فِشا َتسٍ مٌؼوم موسون تلافِة، ًُس فَِ ؿاظفٌة وال بّٔي ِشء من رٛك، تي ُو ؿ١ك حمغ، وكس 

و نثرٌي ؾيس اًفلِاء، وؿَّل ُشا اًحاة ًلوًون: ٍصوي  حىوُن ممتىٌّا ٌَيؼم كري مس خعَـًا ٌَضـِص، ُو

  .اًفلِاءِ  اًضـَص ؿَّل ظًصلةِ 

 

 : رهص اجن ذ٘كون يف "ملسمذَ" كّعًة ًعَفًة تني جن زضوان واًـحاش يف صـص اجن اًيحوي

ٔبذَبين ظاحديا اًفاضي ٔبتو اًلاْس جن زضوان اكثة اًـالمة ِبٗكوٌك ا٢كًصًِة كال: راهصث ًومًا ظاحديا 

ِبٌَسان ًـِسٍ، فبٔوضسثَ ٔبِب اًـحاش جن صـَة اكثة اًسَعان ٔبيب اْكسن، واكن ا٢كلسم يف اًحَصت 

و ُشا  :معَؽ كعَست اجن اًيحوي و٠ك ٔبوس ْبا َل ُو

 

 ما اًفصق تني خسًسُا واًحايل  ٠ك ٔبذز حني وكفت ِبأٔلظالل ...

فلال يل ؿَّل اًحسَية: ُشا صـص فلَِ، فلَت َل ومن ٔبٍن ٛك رٛك؟ كال من كوَل: ما اًفصق؟ ٕار عم 

 .ًـصة، فلَت َل: ٞك ٔبتوك، ٕاهَ اجن اًيحويمن ؾحازاث اًفلِاء، ًوُست من ٔبساًَة لَكم ا

ن اًضـص، فٕاهَ ميخٜك ذزتة تخٜك اأٔلًفاع، فميزّّي ما ُو  فا٢كمتصش تعياؿِة اًضـص، اٙكي ًّعَؽ ؿَّل ذواٍو

 . صـص من كدَي اًيؼم وما ُو من كدَي اًضـص اْكلِلي
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و ًعحؽ اأٔلُساغ  ما ًُس مبوسوٍن وال ؿَّل كافٍِة ٔبظال، وٕان احّزَن ِبًسجؽِ. نلولِ  : اًيْث اْكٍصصي: ُو

لصُغ اأٔلسلاغ جزواحص وؾؼَ  . ِبواُص ًفؼَ، ًو

ٕاال ما ٌّس ٝك حفؼَ يف  -كس اثفق ٔبُي اًفن ؿَّل بٔن حفغ اًيؼم ٔبٌّس من حفغ اًيْث و 

و لَكم اٌَعَف آكحري  ، ومن ا٢كـَوم ٔبن من ال مـصفة َل تلواؿس اًوسن، فاًيؼم ؾيسٍ  -اًعسوز، ُو

  .واًيْث س َان

اًخـّصف ؿَّل ٔبوساِن اًضـص، فِمتزّي اًعحَح من ا٢كحخوز، ونشٛك يف اس خحضاِز ٔبتَاِث  : مثصثَ -4 

ن اًضـص  -وكس ؾصف من حّصة-اًضـص،  فاًوسُن ًـنُي ؿَّل مـصفِة ما وسُذََ من اًحُِت، وحلاًِة ذواٍو

ٝك وس يَّة زسوَل، من اًخحًصف واًخعفِح، فٕاهَّ فَِ صواُس اًيحِو واًَصِف، وتشٛك ًمّت فُِم نخاِة 

 . أٔلن اٗكٍن خاء تَلِة اًـصة اأٔلظٍَك

شا فّن حمَسج –واٍمتَزي اًضـص من كري اًضـص، ٔ ْن ثـ١َك ٔبنَّ اًلصبٓن ًَُس ثضـٍص. وهؼُم مذوِن اًـ١ِك  ُو

َِ نيؼم اًزتس واْكسًِر ٔ ًفِِة اًس َوظي واٌَلِة ٔ ًفِة اجن ماٛك  -اس خزسمَ ا٢كخبٔدصون فٌؼموا يف اًفل

 .اكًضاظحَة ءاثواًلصا

واٍمتَزي يف مفصذاِث اًكلاث، وحتلِق اأٔلسلاء، مثاَل: ما رهٍص اًززُكي يف ٔبؿالمَ يف حصَجة "ا٢كَلّصي" 

 : " كال يف معَؽ مٌؼومِة ا٢كلصي "ٕاضاءت اٗكحٌة يف اًـلِست اأٔلصـًصة

 

 .................. *** ًلول ٔبمحس اًفلري ا٢كَلصي

شا جحة يف ضحط    . ا٢كلصي أٔلنَّ اًوسَن ال ًمت ٕاال تؼ "ا٢كَلّصي" ال ا٢كُلصيكال اًززُكي: ُو

 

ََّ ازيا ؾََّش ؿَلاً، وا٢كضِوز مْنا )اًيحو، اًَصف،   :وسخذَ  -3 ٕاَل ؿ١ك اٌَلة اًـصتَة، وتـضِم ًشهص ٔبه

  .اًحسًؽ وا٢كـاين، واإلوضاء، وكصط اًضـص، وا٤كارضاث، واًـصوط واًلوايف....ٕاَل بٓدص ما ًشهصوهَ

 

و "اٌَلة اًـصتَة" فَو ٔبزذَث ٔبن ثيؼَص ٕاَل تـغ فضِل، فاهؼص ٕاَل ف -2 ضِل : فامي ًخـَّق ِتَ، ُو

ا  .ا٢كيؼوماث اًـَمَة، فٕامنا ٔبويت ُشا مبـصفِة ُشا اًـ١ِك. ٕاَل كري رٛك من اًفضاقي اًيت س حق رهُص

 

ِت اٗكهَا، ُؼ( ٔبحس ؾحاكص 612-ُؼ622ُو آكََي جن ٔبمحس اًفصاَُسي اأٔلسذي اًحَصي ) : واضـَ -1

ِسٍ واحمتؽ فَِ ٔبص َاٌء ٠ك َتمتؽ , واكَن را بًٍٓة يف اٙكاكء، وظاحُة ؿ١ٍك يف اًىذاِة واًس ية، واص ُُتَص جُز

 : يف كرٍي
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َِ ٔبحٌس ٕااّل ما خاَء مذبٔدصًا من اأٔلدفِش، فوضؽ )  -6 َ ؿَلاً اكماًل ٠ك ٌس خسزْك ؿَََ فِ ـُ حبصًا(  62وض

اؿَّل حسِة ما اس خلصٔبٍ من لَكِم   . اًضـصاِء، فوخس أٔلصـازضم ثفـَالث مذـسذت ال ختصُح ؾلا رهُص

و "مـجم اًـني" وٕان ٠ك ٍىن كس امتَّ و٠ك َيّشتَ، ٕااّل ٔبهَ مصحـًا   -0 ٔبول من ٔبًف مـجلا ؾصتَا ُو

  .ٔبساس َاً 

 .ٔبول من وضؽ "اًيلطَ واًضك" ؿَّل ما كِي  -4

َ كس َج  -3 َِ يف نخاتَ، فٕاّن سُدًو ؽ ستسَت لَكمَ من لَكم ص َزَ اًـالمة ؿَََ اؾامتذ ِسُدًو

َ ََّة نخاة "سُدًو  . " اًفصاَُسي وال َيفى ؿَّل ٔبحس ؾؼَم ؤبطم

 : "زواٍ اجن ذَاكن يف "وفِاث اأٔلؾَان ومن ًعَِف ما ُرهص ؾن آكََي جن ٔبمحس اًفصاَُسي ما

اًـصوط، خفصح ٔبنَّ آكََي اكن َل وٗك خمخَف، فسذي ؿَّل ٔبتََ ًومًا فوخسٍ ًلعؽ تُت صـص تبٔوسان 

 :ٕاَل اًياش وكال: ٕان ٔبيب كس حن، فسذَوا ؿَََ ؤبذَبوٍ مبا كال اتيَ، فلال خماظحًا َل

 

 ًو نيت ثـ١ك ما ٔبكول ؿشزثين *** ٔبو نيت ثـ١ك ما ثلول ؿشًخاك

 ًـىن ْجَت ملاًيت فـشًخين *** وؿَمت ٔبهم خاُي فــشزحىـا

 

شا اأٔلو  و ٔبحس َمن ًَلة "ِبأٔلدفش" ُو و "ا٢كخسازكخاَء اأٔلدفش ُو  . " سط، فزاذ حبصًا ُو

 

ص : اَسَ -1 ـْ ـَُصوط" ٔبو "ؿ١ك َبْوسان اًّضِ  . " ٌسمى "ؿ١ك اً

 

ََِلَِة، فال ًـصف  : اس متساذٍ -2 من ٔبصـاِز اًـصِة واًححُر فَيا، واكن اًـصُة ًَْيِؼُموَن ؿَّل اًسَّ

 :امصئ اًلُِس مثال مزيان كوَل

 

دوِل فََحْوَميِ ِكفا هَْحًِك ِمن ِرْنَصى َحدََحٍة   َوَمزْنِِل *** ِثَسْلطِ اٌََِّوى تنَْيَ اٗكَّ

 

فلال: ًلس  .و٢كّا هؼم ٔبتو اًـخاَُة صـصًا. كاَل َل اًحـغ: ًلس دصحت ؾن ؾصوط آكََي : وٙكٛك

  . س حلت ؾصوط آكََي ثضـصي

 

فن ٔبمص وكِي: ٕان اٙكي ٔبوَح َل ُشا اً, وال صّم ٔبن آكََي كس اس خفاذ من اإلًلاغِ ا٢كوس َليّ 

و ذق معازق بَٔصاة اًعسوث، فٕاهَ مص ًوما ؿَّل اْكساذٍن فسمؽ ذق ا٢كعازق فبٔوَح  جعَة، ُو
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شا ًالحغ يف اًححوز اًسٍِِك نؼ "ا٢كخسازك" )فـَن فـَن فـَن فـَن(  رٛك َل تـ١ك اًـصوط . ُو

 واًصحز )مفاؿَني مفاؾََن مفاؾَي( ًىن ما 

ؾن ُشا اًـ١ك، مبجّصذ اإلًلاغِ ا٢كوس َلي، كري  ًلؽ فَِ تـغ اًياش من ػْنم اس خعاؾُتم اًخزِل

 : ُشؾي، من ْجخني َصَح، وكري

 

 .ًِلا يف سلاغِ ا٢كوس َلى من رًزـٍة ٕاَل سلاغ ا٢كوس َلى واٗكدول ٕاَل ا٤كارٍص اًَّشؾَة  -6

 ٔبهَ ال ًياسة ا٢كحخسي اًحخَة تساًًة، فِعحُح ٔبّن ُشا اًـ١َك ذهسهٌة ظوثَة، ًىن من اكن را صاؾًصّة  -0

ّة، فٕان ُشا اًفـَي َل ال ًؤثّص ؿَََ   .كًو

 

و انصئ من اًىذاة واًس يّة يف ٔبهَ من  : ُحْْكَُ -3 فصط نفاًة، أٔلّن تَ ثـصف مٌؼوماِث اًـ١ِك، ُو

  .ؿ١ك اًـصتَة

 

من اًخلعَؽ اًـصويض واًخفاؾَي ومن اظعالحاِتم يف اًحُت اًَّشؾي ؤبحزاء اًخفـٍَك  : مساقِل -62

ومن اًـَي اًيت ثسذي ؿَّل اًحُت اًضـصي. وحبوز اًضـوز ؤبرضتَ واًححوز ا٤كسزة. واًضوزايث 

ا  .اًضـًصة وكرُي

 حبوز اًضـص اًـصمح :

 

  :وكس َُجـت يف تَدني

 

ٌي ًَُمسُّ اًخُسؼطَ ِِبًَوفِص   اَكِمٌي ***  َوََيُزُح يِف َزحٍز َوٍَصُمـُي ُمّسِؾؼؼؼؼؼؼؼؼاَظًو

ِْخ َدِفِفًا َضاِزؿًا ثَلذَِضْة ًيا  ًُِخسِزَك َمعَمـا   ***فََّسّ  َمن اْحذَرَّ يِف كُصٍة 

 

ي ؼ ا٢كسًس ؼ اًخس َط ؼ اًوافص ؼ اًاكمي ؼ اًِزح ؼ اًصحز ؼ اًصمي ؼ اًّسًؽ ؼ ا٢كًّسخ ؼ آكفِف  ) اًعًو

 ؼ ا٢كلذضة ؼ ا٣كخر ؼ ا٢كخلازة ؼ ا٢كخسازك ٔبو "ا٤كَسج ( ؼ ا٢كضازغ

 اًىذة اًيت ثخـَّق ِبشا اًفّن :

 

نثري من اًـَلاِء ًشهص فواقس وذزز ثخـَق ِبشا اًـ١ِك يف كري مؼيُّتا، فذجسٍ يف نخِة اأٔلذِة واًَصِف 
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وز تؼ"اًخَرَِط" واًيحِو وا٢كـامج نؼ"ًسان اًـصة" الجن ا٢كيؼوز، ونخاة "مفذاخ اًـَوم" ا٢كضِ

و نخاٌة فٌش ًلفُي ؾيَ ظَحُة اًـ١ك وكس هؼَمَ اًس َوظي يف نخاتَ "ؾلس أكان"–ٌَساكيك   . -ُو

 

 وتـضِم ٔبفصَذ اًلوَل واًخبًَٔف يف اًـصوط:  

 

و خمخَص ٕاال ٔبهَ مفِس–نخاة "اًلسعاش " ٌَزخمَّشي  -6   -ُو

ا نخاة "اًوايف يف اًـصوط واًلوايف" ٌَرعَة اًخٍَبزي. ُث -0  ثحؽ اًـَلاء تـس رٛك تيؼِمَ، ٔبصُِص

نيؼم "اًاكيف" أٔليب اًـحاش آكّواض، وؿَََ ُشوخ مْنا "اإلزصاذ اًضايف ؿَّل منت اًاكيف" 

ي، ؤبصِص ُشوهحا "اًـَون  ٌ٘كمْنوزي. ومنت "آكززحِة" ٌَرززىج، وعم من اًححص اًعًو

و من اًلامزت" ٌ٘كماهُين. ومنت "اًاكفِة اًضافِة يف اًـصوط واًلاف  ِة" ٌَعحان ٤كمس جن ؿِل ُو

ي.   اًلصن اًثاًر ؾَّش، وعم المِة ؿَّل اًححِص اًعًو

 ُث ثخاتؽ ا٢كـا ون يف ثبًَٔف ُشا اًـ١ك، ؤبنٍْث حىصاز ؤبفضي ما ٔبًّف :

 فِو كمّي مفِس، .  -زمحَ ٝك–"مزيان اٙكُة يف ظياؿة اًضـص اًـصة" ٌَس َس ُامشي  -6

و كمّي حِّس. ومن ٔبزاذ  نخاة "ٔبُسى اًسخِي ٕاَل ؿَمي -0 آكََي" ًْٔلس خار محموذ مععفى، ُو

ضحعَ فىذة ا٢كـا ٍن َل مفٌِس خسًا. فِلذَُص ٕاَل نخايب "مزيان اٙكُة" و"ٔبُسى اًسخِي" ٕاالَّ من 

  .ٔبزاَذ اًخحّحص يف ُشا اًـ١ك

 

 ؿ١ك اًلاِفَِةمداذئ ( 03)



 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
184 

 ثـًصفِا ًلة :

و  اًلافِة ًلة االثحاغ؛ وٕامنا كَحت اًواو ايًء الىىساز ما كدَِا، وَُسي ؿَّل وسن فاؿٍك، من اًلَْفو ُو

ا٢كـِن ا٢كصاذ ُيا تشٛك؛ أٔلن اًضاؾص ًلفوٍ ٔبي ًددـَ، فاًلافِة ؿَّل ُشا مبـِن ملفوت مثي كوَل 

ٍََة{ ثـاَل: اِض ٔبي مصضَة، وكِي: أٔلهَ ًلفو ما س حق من اأٔلتَاث، ٔبو أٔلهَ ًلفو بٓدص  }فََُِو يِف ِؿَُضٍة زَّ

 . ك تُت

 ًصفِا اظعالحا:ثـ

َِّني ُصوِض ـَ ِؿ١ٌك تبٔظول ًُـصف تَ ٔبحوال ٔبوادص اأٔلتَاث اًضـًصة من حصنة  اًلافِة يف اظعالخ اً

 وسىون، ًوزوم وحواس، وفعَح وكدَح، وعم مؽ ُشا اْس ًـسذ من اْكصوف ًًُتيي ِبا ك تُت.

 ٔبطمَة اًلافِة:

صـًصا حِت ٍىون َل وسن وكافِة؛  اًلافِة ُشٍىة اًوسن يف الادذعاض ِبًضـص، وال ٌسمى اً م

فِلا ٔبساسان يف اًضـص حسة هؼًصة معوذ اًضـص ؾيس ا٢كصسويق. فاًلافِة ثـعي اًضـص هلمة 

موس َلِة زاقـة، فدلسز ما ٍىون فَيا من حصوف مَزتمة تلسز ما ٍىون ًِا من ٕاًلاغ موس َلي ممتزي، 

اًلعَست اًـام ًووالُا ًاكهت حمَوٌك نلا ٔبَّنا ثضحط ا٢كـِن وحتسذٍ، وجضس اًحُت صسا كواي جىِان 

 مفىىة.

 فاقست ذزاسة ُشا اًفن :

 اًوكوف ؿَّل مواظن حسن اًضـص وحوذثَ وهَفِة ثبًَٔفَ.  (6)

يُِّة ا٢كصَء اًـَوَة ا٥كٍك ِبًضـص فال ًلؽ فَيا من ًٍصس ٕاوضاء كول مٌؼوم.  (0)  َُيَ

 ال قِن ٌَياكس ؾيَ؛ حِت ًخين ٔبحاكمَ ؿَّل ٔبسس َصَحة.  (4)

زٔبي آكََي جن ٔبمحس اٙكي  ؤبما حسُا فلس ثـسذث األٓزاء يف رٛك، ًوـي ٔبكصِبا ٕاَل اًعواة حسُا :

اًلافِة ؾحازت ؾن اًسانيني اٌٚكٍن يف بٓدص اًحُت مؽ ما تُْنلا من ا٢كخحصك حصفا اكن ٔبو ٔبنْث، » ًلول:

 مثال رٛك كول اًضاؾص: «.ومؽ اْكصنة اًيت كدي اًساهن اأٔلول

َُْة فِيا *هَـَُة سماهَيا وَ  ـَ ٌَْة ِسواان*اًْ ًَِزماِهيا َؾ  * َوما 

( = / عم كول اًضاؾص: فاًلافِة ؾيس آكََي يف ُشا اًحُت  . o/o)َوْااَنْ
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 وعم ِبدذعاز من ٔبول مذحصك كدي بٓدص سانيني.

 ظوزُا:

 تياًء ؿَّل زٔبي آكََي فٕان اًلافِة ًُست حمسذت تـسذ من اًكلاث.

 لول وـة:ن فلس حىون اًلافِة تـغ ُكمة، 

ا ًَْم ًُْفَس َمْىُدْولُ  ََْوَم َمذَُحوُل *** ُمذمَيَّ ٕاْثُص  ِبهَْت ُسـاُذ فَلََِْب اًْ

 وعم حزٌء من ُكمة. ( من )َمْىُدْوُل(o/o)تُْوًُْو = / عم كول اًضاؾص: فاًلافِة يف ُشا اًحُت

 نلول ا٢كخًِب: وكس حىون ُكمة ةمة،

 اًضِاذت يْل تبئَن اَكِْميُ وٕارا ٔبثخم مشميت من انكط ***  فِيي 

 ( وعم ُكمة ةمة.0//0)اَكِْمَُْو = / عم كول اًضاؾص: فاًلافِة يف ُشا اًحُت

 نلول ا٢كخًِب: وكس حىون اًلافِة ُكمة وتـغ ُكمة،

 ٕان اكن زَسَُّكُ ما كال حاِسُسان  ***  مفا ّكصخ ٕارا بَْزضاُكُ َبًَمُ 

 ( وعم ُكمة وحزء من ُكمة.0///0َبًَُمْو = / )ُموْ  عم كول اًضاؾص: فاًلافِة يف ُشا اًحُت

 نلول اجن اًوزذي: وكس حىون اًلافِة ُكمخني،

 ال ثلي ٔبظِل وفعِل ٔبتًسا ***  ٕامنا ٔبظي اًفِت ما كَْس َحَعيْ 

لا ُكمخان.0//0)كَْس َحَعْي = / عم كول اًضاؾص: فاًلافِة يف ُشا اًحُت  ( ُو

 إكريي: نلول وكس حىون اًلافِة ُكمخني وتـغ ُكمة،

 َْ وا حِاسميِم ؿَََّلْ َبًَِم  ٢كا زٔبوا ٔبنَّ ًوَمُِْم ٔبصٌة  ***  صسُّ

َْ = / عم كول اًضاؾص: فاًلافِة يف ُشا اًحُت (  ( فؼ0///0)ال َبًَِم َْ ال( تـغ ُكمة، )َبًَِم( ُكمة، )ـ

و ُكمة.  مضري ُو
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 نلول ٔبيب اًـخاَُة: وكس حىون اًلافِة زالج ُكلاث،

َْ ح١ْكُ اًَفَِت ذما ٍُ  ُ ََِة فَْضِِلِ َبَذت َُ  ***  َوثلَاُم ِحَْ ي ِّ  َزً

َْ = / عم كول اًضاؾص: فاًلافِة يف ُشا اًحُت ُ ( 0///0)عِمْ َبَذت َِ (، وعم زالج ُكلاث: اًضمري )ـ

.) َْ ُ ( من كوَل: )ٔبذت َْ  من كوَل: )فضِل(، وُكمة )بٔذُة(، واًضمري )ـ

 لَةؿ١ك اٌَُّ مداذئ ( 02)

و ِين ؿَوم اًـصتَة  يا تـس وضؽ ؿ١ك اًيحوُو  . ثسًو

ٕارا اكن ؿ١ك اًيحو كس وضؽ ًخلومي اٌَحن يف اً م اٙكي ًُلرّي ا٢كـاين ، فٕان ُياك  : موضوؿَ -6

و اّكِي مبـاين اأٔلًفاع اًـصتَة ، وكس  فساًذا بٓدص كس ذذي ؿَّل ًلة اًـصة كري فساذ اٌَحن ٔبال ُو

 : ٔبذى ُشا اّكِي ٕاَل ٔبمٍصن

 . ًْٔلًفاع اًـصتَة يف كري موضوؾِا يف ًلة اًـصةاأٔلول : اس خزسام اًياش 

واأٔلمص اًثاين : ُو اس خزسام اًياش أٔلًفاع كري مٌاس حة ، ٔبو اس خحساج ٔبًفاع خسًست ٌَخـحري ؾن 

 . مـاين مصاذت ّكَِِم ِبٌَفغ ا٢كياسة اٙكي ٌس خزسمَ اًـصة

وٕاَل اًـجز ؾن اًخـحري  ٔبي ٔبن اّكِي مبـاين اأٔلًفاع كس ٔبذى ٕاَل اس خزسام اأٔلًفاع يف كري موضوؾِا

 . ؾن ا٢كـاين ِبأٔلًفاع ا٢كياس حة

و "  شا ُو موضوغ ؿ١ك اٌَلة : ُو ن اأٔلًفاع اًـصتَة ومـاىَيا ، ُو ومن ُيا ػِصث اْكاخة ٕاَل ثسٍو

 . " ضحط ذالٌك اأٔلًفاع ؿَّل ا٢كـاين

 

و ٔبًًضا يف حتمي اٌَلة و   :مثصثَ  -0  . ذاهئا من ْجة ؿالكة اٌَفغ ِب٢كـِنبٔ ُو

سذي يف ُشا : اًفِم اًعحَح ٢كـاين وا٢كل عؼوذ ِبًخحمـي : فِم ا٢كـــاين اًعحَحــة ًىـالم اًلري ، ًو

 . اًىذاة واًس ية وفق ما ًفِمَ اًـصة من ٔبًفاػِلا

 

وا٢كلعؼوذ ِبأٔلذاء : كسزت ا٢كخكم ؿَّل اًخـحري ؾن ا٢كـاين ا٢كصاذت ِبأٔلًفاع ا٢كياس حة يف ًلة اًـصة ، ٔبي 

 . ِبًكلاث اًفعَحة اًخـحري ؾن ا٢كـاين
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ن ؿ١ك اٌَلة -4 ن ُشا اًـ١ك من زالج ْجاث : ثسٍو  : كام اًـَلاء تخسٍو

ن ٔبظول ؿ١ك اٌَلة ؤبظواِتا وضواتط ذالٌك اأٔلًفاع ؿَّل ا٢كـاين ، وَسي ُشا )  : اّكِة اأٔلوَل ثسٍو

ن جن معصو ( تفلَ اٌَلة ( ؤبكسم نخحَ ا٢كـصوفة ًيا نخاة ) آكعاقط ( الجن حين ) ٔبتو اًفذح ؾامث

ص يف ؿَوم اًـصتَة ( ٌَس َوظي  430 ُؼ ، ومن نخة ا٢كـا ٍن )  366ُؼ ، ومن ٔبفضَِا ) ا٢كُز

 . ذزاساث يف فلَ اٌَلة ( ٌ٘كنخوز ظححي اًعاُك ، و) فلَ اٌَلة ( ٌ٘كنخوز ؿِل ؾحس اًواحس وايف

ن ٔبًفــاع اٌَلــة اًـصتَة ) مفصذاِتا ( مؽ تَان : اّكِــة اًثاهِـة مـِن ، ٔبو مـاين ك ُكمة مْنا ،  ثــسٍو

ـَنْي ( ٌَزََي جن ٔبمحس  وَسَت اًىذة ا٢كض متٍك ؿَّل ُشا ) مـامج ٔبًفاع اٌَلة ( ، ؤبكسرما نخاة ) اً

ُؼ ؛ ُث نْثث ُشٍ ا٢كـامج وثيّوؾت ظصاقق مؤًفَيا يف اًُتثُة والاسدِـاة ويف  612اًفصاَُسي 

 . اًخسط والادذعاز

 

 : مفن ْجة اًُتثُة

زثة اًكلاث ؿَّل حصثُة خمازح اْكصوف ، نلا فـي آكََي جن ٔبمحس يف نخاة ) اًـني ( ،  مْنم من

فدسٔب حبصوف اْكَق ُث حصوف اْكَيَم فاأٔلرضاش فاًضفة فاْكصوف اًِواقَة ، و٢كا اكن ٔبكىص 

ـَنْي ، فدسٔب نخاتَ ِبًكلاث اًيت ثحسٔب حبصف اًـني وَّسى نخاتَ تبٔول ماتسٔب  حصوف اْكَق ُو حصف اً

 . َ ) اًـني ( نلا اكهت ؿاذت نثري من اًسَف يف جسمَة نخْبمت

ًَا ٔبوادص اًكلاث ؛ فدسٔب ِبًكلاث  ومْنــم من زثــة اًكمــاث ؿَّل حؼؼصوف ا٢كـجــم ا٢كـصوفــة مصاؾ

صي ) ٕاسلاؾَي جن حلاذ (  شٍ ظًصلة مـؼم اأٔلكسمني نلا فـي اّكُو ا طمزت ، ُو ُؼ  434اًيت بٓدُص

ُؼ يف ) ًسان اًـصة ( ، و 166َلة وَصاخ اًـصتَة ( ، واجن مٌؼوز اأٔلفًصلي يف نخاتَ ) ةح اٌ

ُؼ يف ) اًلاموش ا٤كَط ( اٙكي ُشحَ اًس َس محمس مصثىض اًزتَسي  261جمس اٗكٍن اًفريوس ٔبِبذي 

 (ُؼ يف ) ةح اًـصوش 6022

ِا طمزت ومْنــم من زثــة اًكمـاث ؿَّل حصوف ا٢كـجم مصاؾَا ٔبواقي اًكلاث، فدسٔب ِبًك لاث اًيت ٔبًو

شٍ ظًصلة اًصاسي يف ) خمخاز اًعحاخ ( واٙكي ادذاز ُكلاثَ من نخاة ) اًعحاخ (  ىشا ، ُو ُو
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ا ، ُشا  صي ، واًفِوسم يف ) ا٢كعحاخ ا٢كيري ( ، و ) ا٢كـجم اًوس َط ( ٣كمؽ اٌَلة اًـصتَة وكرُي ٌَجُو

 . من ْجة اًُتثُة

  :ٔبما من ْجة الاسدِـاة

 من ٔبًّف نخاتــَ ؿَّل الاسدِـــاة ٢كـؼــم مفؼؼصذاث اٌَلــة : اكٓكََي يف ) اًـني ( ، مفؼؼن ا٢كًؤفــني

صي  صي يف ) اًعحـاخ ( ، واجن مٌؼوز 412ؤبيب مٌعوز اأٔلُس ُؼ يف ) ِتــشًة اٌَلـة ( ، واّكُو

 . يف ) ًسان اًـصة ( ، واًفريوسٔبِبذي يف ) اًلاموش ا٤كَط(

صاقؽ الاس خـلال وما ُو رممي رمجوز من اأٔلًفاع ، ؤبنَب ُشٍ  ومؽ اسدِـاِبم فلس تٌُوا ما ُو

 . ا٢كـامج ُو ) ًسان اًـصة ( الجن مٌؼوز

، ومن ُشا نخاة )  ومن ا٢كؤًفني من اكذَص ؿَّل ا٢كفصذاث اًضاقـــة الاس خـلال ذون ا٢كِجؼؼوزت

ىِِّت ، ونخاة ) اًفعــَح ( ًثـَة حــاخ ( ٌَصاسي ، ُؼ ، و) خمخاز اًع 036اأٔلًفاع ( الجن اًّسِ

  و) ا٢كعحاخ ا٢كيري ( ٌَفِوسم

، ومْنا نخة مفؼؼصذاث اًلؼؼصبٓن ) اك٢كفصذاث  ومن ا٢كؤًفــني من اكذعؼؼص ؿَّل مفؼؼصذاث ؿَؼؼوم مـٌَــة

 121ُؼ ، ٔبو مفصذاث اْكسًر ) اكٍْناًة ( الجن االزري  220يف قًصة اًلصبٓن ( ٌَصاقة اأٔلظفِاين 

ِا اًفلِــاء ) اكًزاُص يف قؼؼًصة ٔبًفــاع اًضافـي ( أٔليب مٌعوز ُؼ ، ٔبو ا٢كفؼصذاث اًيت ًذ ــساًو

صي  ُؼ ، ومْنم من ظيف يف ا٢كفصذاث 111ُؼ ، و) ِتشًة اأٔلسلاء واٌَلاث ( ٌَيووي  412اأٔلُس

ُؼ ظاحة ثفسري )  242راث اًلمية اًحالقَة ) ٔ ساش اًحالكة ( ٤كموذ جن معص اًزخمَّشي 

رهص اأٔلًفاع اًيت ثسوز مـاىَيا تني اْكلِلة وا٣كاس ، وٕان اكن وزوذ ا٣كاس  اًىضاف ( فٕاهَ اكذَص ؿَّل

يف اٌَلة ُو حمي ذالف وزفضَ اجن حميَة واجن اًلمي ؛فِشٍ ٔبضم مـاحــم اأٔلًفاع ا٢كـصوفة وظصاقلِا يف 

 . اًُتثُة والاسدِـاة

 

ن ؿ١ك اٌَلة ن ا٢كـاين ا٥كخَفة  : اّكِة اًثاًثة من ْجاث ثسٍو مؽ تَان اٌَفغ ا٢كياسة ًك ظم ثسٍو

شٍ ظم ) مـامج ا٢كـاين  ( مـِن مْنا ، ُو
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مفـامج اأٔلًفاع ثحسٔب تشهص اٌَفغ ُث ثحني مـياٍ ، ٔبما مـامج ا٢كـاين فٕاَّنا ثحسٔب تشهص ا٢كـِن ُث ثحني اٌَفغ 

مت حصثُة ا٢كـاين فَيا ؿَّل ٔبتواة ، فذشهص اًَىْْثت مثاًل ُث ثشهص اأٔلًفاع اٗكا ٌك ؿَّل ا٢كياسة َل ، ًو

 . اًىْثت يف خمخَف ا٢كياس حاث واأٔلحوال

 . ادذَاز اٌَفغ ا٢كياسة ٌَخـحري ؾن ا٢كـِن ا٢كصاذ تبٔفعح ما جس خـمِل اًـصة : وفاقست مـامج ا٢كـاين

نخاة ) ا٥كعؼّط ( الجن ِسِــَسٍ ) ٔبتو اْكسؼن ؿِل جن ٕاسلاؾَي اأٔلهسًيس (  : ؤبضم مـاحـم ا٢كـاين

و نخاة مخسوظ خض 322 و ) فلَ اٌَلة وزس اًـصتَة ُؼ ، ُو ياك نخاة خمخَص يف جم٘ك ُو م ، ُو

ُؼ ، وكًصة مٌَ نخاة ) اأٔلًفاع اًىذاتَة ( ٌَِمشاين ) ؾحساًصمحن جن  303( أٔليب مٌعوز اًثـاًِب 

  ُؼ 402ؿُىس (

 وؿَّل ُشا فىذة ؿ١ك اٌَلة زالزة ٔبهواغ : " نخة فلَ اٌَلة ، ومـامج اأٔلًفاع ، ومـامج ا٢كـاين "

 

ص01) ـْ  ( مداذئ ؿ١ك كَْصط اًّضِ

ٕان ؿ١ك كصط اًضـص ؿ١ك ًـصف تَ هَفِة ٕاوضاء ا٢كوسون ا٢كلفى اًسا٠ك من اًـَوة   :ؿ١ك كصط اًضـص

وما اأٔلموز اًيت ؿَّل اًضاؾص ٔبن ًحسبٔ ِبا وَيمت ِبا من موضوؿاث واأٔلموز اًيت َية بٔن ٍصاؾَيا ٔبو 

اًـصوط ٍمتزي تَ ا٢كوسون من كرٍي ... وكصط ًخجيْبا واًفصق تني اًـصوط وكصط اًضـص .. ٔبن 

اًضـص ًـصف تَ هَفِة اوضاء ا٢كوسون ا٢كلفى اًسا٠ك من اًـَوة فِو ؿ١ك ِبحر ؾن بٔحوال اًكلاث 

. وٕاًَم تـغ  اًضـًصة ال من حِر اًوسن واًلافِة تي من حِر حس ْنا وكدحِا من حِر ٔبَّنا صـص

 : ٔبتَاث من ُشا اًـ١ك

 وكسٍز يف كمية وسـص  ***  ؿ١ك تَ ًـصف هلس اًضـص 

  وس حىَ يف كاًة اًيضاز  ***   س حاك ٍصوق ٙكوي اأٔلهؼاز

  سعص َتاٍ وْجم اًلوايف  ***   ًيؼمم أٔلخي ٔبن ختخاز مْنا اًوايف

خبٔذش اًلافِة ا٢كياس حة ًيؼمم اٙكي ثؤذي واحدَ واس خحس يوا اًدض حُة واًخلزل ظسز اًلعَس ،  ًو

١ْك كصط  يف مسحي َيِل ـِ ؿ١ك ِبحر ؾن ٔبحوال اًكلاث اًضـًصة ال من حِر اًوسن   اًضـص :. فَ
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وحاظِل ثددؽ ٔبحوال ذاظة ِبًضـص من   . واًلافِة تي من حِر حس ْنا وكدحِا من حِر ٔبَّنا صـص

ُو مـصفة حماسن   : كال اجن اًعسز يف اًفواقس حِر اْكسن واًلدح واّكواس ، والامذياغ ؤبمثاًِا .

  : اًعاحة ٔبِب متام يف كوَلاًضـص ومـاقحَ نلا ؿاة 

 مـي ٕارا ما ٢كخَ ٢كخَ وحسي * هصمي مِت ٔبمسحَ ٔبمسحَ واًوزى **

حِر كاتي ا٢كسخ ِبٌَوم واًعواة ملاتَخَ ِبٙكم واًِجاء ؤبًضًا ؾَة ؿَّل ٔبيب متام اًخىٍصص يف ٔبمسحَ 

لا من حصوف اْكَق، اىُتيى اًضـص ؿَّل ثٜك وقصضَ حتعَي مَىة ٕاٍصاذ   . مؽ أكؽ تني اْكاء اًِاء ُو

ومداذًَ ملسماث حاظٍك من ثددؽ   . وكاًخَ الاحُتاس ؾن آكعبٔ يف رٛك اإلٍصاذ  . اأٔلحوال آكاظة

زٔبًت نخاِب مٌؼوما يف   : كال اأٔلزهَلي يف ا٢كسًية  . ٔبصـاز اًلصة واس خحساانث ثلدَِا اًعحاغ اًسَمي

 أٔلذتَة.ُشا اًـ١ك، ؤبان يف ؾيفوان اًض حاة يف سمن اص خلايل ِبًـَوم ا

واًىذة ا٢كخـَلة ِبشا ا٢كوضوغ نثريت ، وذاظة اًيت ثخكم ؾن ظياؿة اًضـص وهلسٍ ونخة اًضائص 

ا   :وٕاًَم تـضِا .وكرُي

 

ؼ " هلس اًضـص" أٔليب اًفصح كسامة جن حـفص جن كسامة جن سايذ اًاكثة اًحلساذي ا٢كخويف س ية  1

 ُؼ(441)

أٔليب ُالل اْكسن جن ؾحس ٝك جن سِي اًـسىصي ؼ " نخاة اًعياؾخني يف اًيؼم واًيْث "  2

 ُؼ(432ا٢كخويف س ية )

ؼ " اًـمست يف حماسن اًضـص وبٓذاتَ وهلسٍ " ًإلمام ٔبيب ؿِل اْكسن جن ؿِل جن زص َق اًلريواين  3

 ُؼ(321ا٢كخويف س ية )

  .ؼ " كصاضة اٙكُة يف هلس بٔصـاز اًـصة " الجن زص َق اًلريواين ساتق اٙكهص 4

 

 ؿ١ك اإلوْضاء( مداذئ 01)

و:  ؿ١ك اإلوضاء ؿ١ك ًححر فَِ ؾن ا٢كيثوز، من حِر ٔبهَ تََف، وفعَح،   : ٔبي ٕاوضاء اًيْث، ُو

  . ومض متي ؿَّل األٓذاة ا٢كـخَبت ؾيسضم يف اًـحازاث ا٢كس خحس ية، واًالقلة ِب٢كلام
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 . ػاُصت ذما رهص  : وموضوؿَ، وقصضَ، وكاًخَ

قي، تي َل اس متساذ من َجَؽ اًـَوم س امي اْكْكة اًـمََة، مبٔدورت من ثددؽ آكعة، واًصسا  : ومداذًَ

واًـَوم اًَّشؾَة، وسري اًْكي، وحاكايث اأٔلدم ووظااي اْكىلاء اًـلالء، وكري رٛك من اأٔلموز اًلري 

  . ا٢كخياَُة، ُشا ما رهٍص اأٔلزهَلي، ؤبتو آكري

هحشت من بٓذاة ا٢كًضئ، وستست ؤبما اجن ظسز اٗكٍن، فٕاهَ ٠ك ًشهص سوى مـصفة ا٤كاسن، وا٢كـاقة، و 

ٔبن ٌَيْث من حِر ٔبهَ هْث حماسن، ومـاقة، َية ؿَّل ا٢كًضئ، ٔبن ًفصق تُْنلا، فِخحصس ؾن   : لَكمَ

ا٢كـاقة، وال تس ٔبن ٍىون ٔبؿَّل وـحًا يف اًـصتَة، حمُتسا ؾن اس خـلال اأٔلًفاع اًلًصحة، وما َيي تفِم 

وحة ظـوتخَ، ؤبن ًخحصس من اًخىصاز،  ؤبن َيـي اأٔلًفاع ةتـة ٌَمـاين، ذون اًـىس، ا٢كصاذ، ًو

  . ٕار ا٢كـاين ٕارا حصهت يف ُسَُتا ظَة أٔلهفسِا ٔبًفاػًا ثََق فَيا، فِحسن اٌَفغ، وا٢كـِن َجَـاً 

فِجة ٔبن َيخًة      . ؤبما حـي اأٔلًفاع مذكفة، وا٢كـاين ةتـة ًِا، فِو ُكحاش مََح ؿَّل مٌؼص كدَح

ِٕبٍصاذ ِشء من ا٤كس ياث اٌَفؼَة، فَِصفون اًـياًة ٕاَل ا٤كس ياث، ؾلا ًفـِل تـغ من هلم صلف 

  . وَيـَون اً م ٔ هَ كري مسوق إلفاذت ا٢كـِن، فال ًحاًون خبفاء اٗكالالث، وزاكنة ا٢كـِن

نلا كِي يف اًعاحة   . ومن ٔبؾؼم ما ًََق ٢كن ًخـاظى ظياؿة اإلوضاء ٔبن ٍىذة ما ٍصاذ ال ما ًٍصس

وال تس ٔبن ًالحغ يف نخاة اًيْث،   . عايب ٍىذة ما ٍصاذ، واًعاحة ٍىذة ما ًٍصسٕان اً  : واًعايب

ـيون اًىذاة مبا ًياسة ا٢كلام   . اىُتيى  . حال ا٢كصسي، وا٢كصسي ٕاًََ، ًو

  : واًىذة ا٢كعيفة فَِ نثريت خسًا مْنا

ًىذِب، ا٢كخوَّف س ية مثان ٌَوظواظ حلال اٗكٍن محمس جن ٕاجصاُمي جن حيىي ا  (  ( ٔبجاكز اأٔلفاكز  )   )  -6

  . وؾَّشٍن وس حـلاقة

و يف    (  (  ا٢كثي اًسائص يف ٔبذة اًاكثة واًضاؾص )   )   : نخاة -0 أٔليب اًفذح اجن اأٔلزري اّكززي، ُو

  . جم٘كٍن

 حي اًوِش ا٢كصكوم يف )   )   : ٢كوفق اٗكٍن وَل نخاة  (  (  ا٢كـاين ا٥كُتؿة يف ظياؿة اإلوضاء )   )   : نخاة -4

  . يف ؿست جم٘كاث  (  ( ذًوان اًُتسي   )  )   : و  (  (  ا٢كيؼوم
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ٌَحٍصصي، وكس معي ؿَّل ٔبسَوِبا   (  ( ا٢كلاماث  )   )   : ومن اًـجة اًـجاة يف ؿ١ك اإلوضاء  : كال اأٔلزهَلي

شا ميىن ؿسُلا م  (  ( ثوازخي اًـخِب  )   )   : نثري من اًياش، زٔبًت مْنا زالزة، و   . ن ا٤كارضاث ٔبًضاً ، ُو

ُو اجن اًيَص محمس جن ؾحس اّكحاز، رهص فَِ   : واًـخِب  . أٔليب جىص جن جحة ٔبًضاً   (  ( كِوت اإلوضاء   )  )  -3

شا اًىذاة ؿ١ك يف اًفعاحة، واًحالكة،  ٔبحوال محموذ اجن س حىذىني، وحصوتَ مؽ اأٔلؿساء، ُو

  . اىُتيى  . واٌَعافة

  (  ( ملاماث اًحسًؽ اهلمشاين  )   )   : و   (  ( جعاقة ا٢كلسوز يف ٔبحوال حميوز   )  )   : ومن ُشا اًحاة ٔبًضا نخاة

، وما ًََيا من نخة  (   (  هفحة اًصحياهة )   )   : ، و (  ( زحياهة اأٔلًحاء   )  )   : و   (  (  ملاماث اًس َوظي )   )   : ، و

حؽ يف ُشا اًزمن مبَص اًلاُصت نخة نثريت، ًِا ثـَق ِبشا وكس ظ   . اأٔلذة اًـصتَة، فٕاَّنا يف ؿ١ك اإلوضاء

  . اًفن، وتلي ِشء نثري ٠ك ًعحؽ

ي اٙكًي، ؾؼمي اًس َي، نثري اًيفؽ، ًىن كَصث ؾيَ طمم اًـَلاء، حِت  وِبٔكٍك فِشا اًـ١ك ظًو

س من ، وؾيسان رذائص من َصف ُشا اًفن، ك-وٞك اأٔلمص من كدي ومن تـس  -اهسزش، وظمس، 

 –ًِا ؿََيا  -ثـاَل  -ٝك 

 

 ( مداذئ ؿ١ك آكَطّ 02)

ُصُا ٌَميعوقِ  : ثـًصُفَ  َِ ٔبظوُل زِْس اْكصوِف اًـصتَِة من حُِر ثعٍو  . ُو ؿ١ٌك ثُـصُف ت

َْس ( ، و  ( ٌسمَّى كسميًا ) اًِىذَاَة ( ، و ) اًِىذاتَة ( ، و ) آكطَّ ( ، و ) اًِِجاءَ : ٔبسلاٍؤ  ، و ) اًصَّ

َِ ) ثلومَي اًَِس (  صوَن ؿَّل جسمَِخ ِ ذمَّا   . واظعََح ا٢كخبِٔدّ تؼ ) اإلمالِء ( ، أٔلنَّ اإلمالَء من ِكدَِي ا٢كـ١ِكّ

َِ ًِشا اًـ١كِ  َُـصَف مدَُف ٕاثلاِه َِ ا٢كصُء يف ٔبماهِن اًخـَمِي ، ً  . ًُمخَحُن ت

َ ـُ َِ اًلَْعؽِ واضُؽ اْكصوِف اًـصتَِة . واكهِت اْكصوُف اًـصتَ: واض كدَي اإلسالِم  ةُ ال ًُـصُف ؿَّل وخ

َِِا . واكهوا ٌس خـَيوَن ؿَّل  ِ ٔبُ َِ ُظَوِزُا . ورَٛك ًلٍِك اًىذاتِة ًوَمئٍش ، وكٍكَّ ذاًًَة من اًيَّْلطِ ، مَؽ جضات

اًخفًصِق تَُْنا جزايذِت تـِغ اأٔلحصِف ،وىذاجُِتم ) مئة ( ُىشا ) ماقَ ( ، ونخاجُِتم ) ٔبًئم ( ُىشا ) 

 . ( ٔبًوئم ( ) تسون طمز
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َؤيلُّ ) فَلا  ُؼ ( ظوَز  13خاَء اإلسالُم ، واهدَّشِث اًىذاتُة ، وِدَِف اٌََّخُس ، اتخسَغ ٔبتو اأٔلسوِذ اٗكُّ

ْكِ ) اًفذحَة ، واًضمَة ، واًىّسَت ( ا ؿَّل َُئِة هُلَطٍ  اًضَّ ـً ِن ، كرَي ٔبَّنا اكهت َجَ ، وظوزَت اًخيٍو

ا خاَء هَُص جُن ؿامٍص اٌََيثُّ ) . ( . ) مـََّيةٍ  ـَسواينُّ )  32فَمَّ ُؼ ( 129 ُؼ ( ، وحيىي جُن ًـَمَص اً

احِ جِن ًُوسَف هَْلطَ اْكصوِف ؛ فدَسَل ٔبن اكهِت اًحاء ، واًخاء ، واًثاء ًِا ظوزٌت  اتخسؿَا تبٔمٍص من اْكجَّ

ىشا سائُص اْكصوِف . وتشَٛك ٔبظححِت اْكصوُف هوؿنِي  واحسٌت ، بَْٔضى ًِا زالُج ُظَوٍز ،  : ُو

ى ) ُمَِمًٍك ( ُثَّ ذََفِم آكََُي  حصوفًا مٌلوظةً  َجمًة ( ، وحصوفًا كرَي مٌلوظٍة ، وجسمَّ ـْ ى ) ُم ، وجسمَّ

َ ُظَوَز اْكصاكِث  ، ( ُؼ ( ، فاتخسَغ اهلمزَت ) ء 612جُن ٔبمحَس )  َت ) ~ ( ، وكريَّ َت ) ّ ( ، وا٢كسَّ واًضسَّ

َن ٕاَل اًعوِز ا٢كـصوفِة األَٓن ) ، ( ) ٔبِي : اًضكِ    ُ ِ ( و ) ً ٍ ٌ ( ، حِت ال ثَخخَس ِبًيُّلَطِ  َ واًخيٍو

َّت ظوزتُ . َِ ،  واكُن ا٢كعحُف اًَّشًُف مصسوًما تلرِي َصٍك ، وال هَلطٍ . فَلا مت َِ ، وَصِك اًصِْس تُيلع

                                      واهدََّش يف اًىذاتِة ؿاّمًة.  ُبحصَي ُشا ؿَّل ا٢كعاحِف من تـُس ،

                                                            

 ٔبضّم اًىذة َّف ؿ١ك آكط : 

َِا ) ٔبذُة اًاكثة ( الجِن كذَحَة ؛ فلس ٔبفصَذ ًإلمالِء فعاًل َسَّاٍ ) ثلومَي اًَِس ( ، ُثَّ ) أكي يف  ٔبًو

اِ ّ ؛ ففَِ ِبٌة َسَّاٍ ) ِبة ٔبحاكم اهلمزت يف آكط ( ، و ) نخاة آكطّ ( َل ٔبًًضا  اًيحو ( ٌَزخَّ

اِن . ُشا كرُي نخِة زْْس ا٢كعاحِف وىذايب اًيَّلط ، وا٢كلٌؽ ؛ لَكُلا  ، َُّ و ) ِبة اًِِجاء ( الجن اٗك

وجسَِي  أٔليب معصو اٗكاين . وكرُي نخِة اًيحِو ، واًخَصًِف اًيت ؾَصضْت َل وضافِِة اجن اْكاحة ،

ؽ اًَِواِمؽ ٌَس َوظيِّ    ( ٔبما اًـَُص اْكسًُر ، مفن ٔبطِمِّا نخاُة ) ا٢كعاًؽ اًيَصًة. اجِن ماٍٛك ، وطَمْ

 . ًيَص اًِوزًين ، و ) نخاة اإلمالء ( ْكسني وايل

َُ اكثٌة ،  :فضُِل  َِ ٔبصسُّ حاخًة من اإلمالِء ؛ فٕاهَ ذمَّا ال ٌس خلين ؾي ًُس من اًـَوِم ؿ١ٌك اًياُش ٕاًَ

َّلا ِْجََِا ا٢كصءُ  ذالفًا ًسائِص اًـَوِم ؛ ٍِ ، فصت َِ ، ُثَّ ال َِتُس رَٛك ًلغُّ من كسِز ٔبو ًَضؽ من  ظوَل حِاِث

َِ . ٙكَٛك اكَن حلًّا ؿَّل ِكّ َمن  َِ ، وذالٌٌك ؿَّل هَلٍط فِ َِ ؾٌَة ًعاحِد ا اإلمالُء ، فآكعبٔ فِ َِ . ٔبمَّ صبِٔه

 َِ خحفَّغَ من اًٌزِي فِ  . ًـصُف اًىذاتَة ٔبن ًضحطَ ٔبظوََلُ ، ًو

 :ٔبهواُغ آكط 

   : ٔبهواٌغ زالزةٌ  ًإلمالءِ 
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َِ اًياُش . ورَٛك ٓكصوِخَ ؾن  -6 َِ ، وٕان اكَن ٔبظَي اإلمالِء اٙكي ؿََ زُْس ا٢كعحِف . وال ًُلاُش ؿََ

 :  اًلِاِش مصاؿاًت أٔلموزٍ 

َُ ثـّسُذ اًلصاءتِ  ـَ ٍَ ميىن م ورٛك نثرٌي يف ما ُحشفت ٔبًُفَ ؛ َنو مٜك ًوم  . اأٔلول : تياء اًكمة ؿَّل وخ

 . اٗكٍن

 : ٔبهَّ اكن كدي ػِوز اًضك واًيلط ؛ فصمبا ُسًَس فَِ تـغ اأٔلحصِف ذالًٌك ؿَّل حصنِة ما كدَِا ؛ اًثاين

 . َنو أٔلرحبيَّ ، حِت ال ًُخوضم ٔبَّنا ِبًدضسًِس ، نؼ أٔلؿشتيَّ اًيت كدََِا

فال حصم ٔبن ثؼَِص تـغ اًضواّر ،  اًثاًر : ٔبّن اًعحاتة ٢كا زَسوا ا٢كعحَف ، اكهوا يف تساءثَ ؛

ورَٛك . ٕار اًصُْس احُتاٌذ من اًعحاتة زيَض ٝك ؾْنم ، ًوُس وحًِا من ٝك األٓزاء كرِي ا٤كَْكة ؛و 

ا يف سوزت اْكج تبًٍٔف . ًوُس  ْو  مَؽ ٔبَّنم زَسُو ـَ ـَوا ( يف سوزت س حبٔ تسون ٔبًف َس َنُو زَِسِم ) س

 . ًِشا ؿٌٍك َصَحةٌ 

 

صِ  -0 ـْ و ذاضٌّ تخلعَؽِ اًِضّ ـَصوِط . ُو  . زُْس اً

 : ِمثالٌ 

  ًوال اْكَاء ًِاحين اس خـحازُ 

خـحازو: حىذُْبا َؾصوضًَّا ُىشا  ًوَل ًْحَاء ًِاحِن س ْ

 . وضاتُعَ : كُّ ما ًُيعُق ٍىذُة . وكُّ ما ال ًَيعق ال ٍُىذة

ُي ٕاَل مـصفِة حبِص اًحُتِ   . وفاقسثَ : اًخوظُّ

و وحَسٍ اٙكي ًَـيٌُا . وفصُق ما تُ  -4 وتنَي زْس اًـصوط ٔبنَّ ُشا اًصَْس  ٌَاًصُْس اًلِايسُّ . ُو

  . ومصاؿاُت اأٔلظِي ، ؤبص َاُء ُبَدصُ  ثسذُِل اًزايذُت ، واْكشف ،

 ( مداذئ ؿ١ك ا٢كَـاين03)

ُو ؿ١ك ًـصف تَ ٔبحوال اٌَفغ اًـصيب اًيت ِبا ًعاتق ملذىض اْكال ٔبي ٕاهَ ؿ١ك َيخط تُتهَة 

 اً م هَف ٍىون ُشا اًُتهَة معاتلًا ٢كلذىض اْكال.
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 :رهص ٔبتواة ؿ١ك ا٢كـاين ِٕبَياس 

٢كا اكن ؿ١ك ا٢كـاين َيخط تبٔحوال اٌَفغ اًـصيب هؼص ؿَلاء اًحالكة ٕاَل ثٜك اأٔلحوال من ْجاث ؿست 

 : وِتياًء ؿَََ كسمٍو ٕاَل مثاهَة بٔتواة 

 .ٕاما ذَب ٔبو ٕاوضاء جفـٍَو ِبِب : فٌؼصوا ٕاَل اً م وكاًوا  -6

 : حىوَّنا من ا٢كس يس ٕاًََ وا٢كس يس وا٢كخـَلاث من زالج سواايوهؼصوا ٕاَل أكٍك من حِر   -0

 . اأٔلوَل من حِر اٙكهص واْكشف 

و يف اأٔلسلاء ذون اأٔلفـال    . اًثاهَة من حِر اًخـًصف واًخيىري ُو

 .جفـَوا ًك واحس ِبِب اًثاًثة من حِر اًخلسمي واًخبٔذري، 

ُشا ا٢كـِن ٔبم معَلة فِىون ا٢كـِن ٔبوسؽ  ُي عم ملِست يف: وهؼصوا ٕاَل أكٍك من حِر ا٢كـِن -4

 .ذما رهص جفـٍَو ِبِب وَسوٍ ِبة اًلَص

ُي تُْنلا وظي ٔبم ُلا مفعوًخان ؟ جفـَوا َل ِبِب ُو ِبة : وهؼصوا ٕاَل ؿالكة أكي فامي تُْنا  -3

 اًفعي واًوظي

ٔبو تُْنلا مساوات ؟  ُي حىون اأٔلًفاع بٔكي من ا٢كـاين ٔبو ٔبنْث : وهؼصوا ٕاَل ؿالكة اٌَفغ ِب٢كـِن -2

 .فدحثٍو حتت ِبة اإلَياس واإلظياة وا٢كساوات

 من ٔبضم ا٢كعيفاث يف ؿ١ك ا٢كـاَّن :

 اإلًضاخ ٌَلَْزوًين. •

 ا٢كثَي اًسائِص؛ الجن اأَلِزري. •

واين. • ْمست الجن زص َق اًلَرْيَ ـُ  اً

 ُمـَجم ا٢كُْعَعََحاث اًحالقََّة ٌ٘كنخوز/ ٔبمحس معَوة. •

 

 اًَحَان ( مداذئ ؿ١ك42)

 

يًا تـس ِؿََمْى اًيحو واٌَلة ؿ١ك اًحَان  .ُو ًِر ؿَوم اًـصتَة ثسًو

  : موضوؿَ
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اؿ١ك ٔبن ؿَوم اًيحو ، واًَصف ، واٌَلة ثدٌاول اًكمة ا٢كفصذت ، ٔبما ؿ١ك اًحَان مفوضوؿَ اً م 

 اٌَلة ًيؼص ، فـ١ك اًيحو ًيؼص يف ٕاؾصاة اًكمة ، وؿ١ك اًَصف ًيؼص يف تًِة اًكمة ، وؿ١ك ا٢كصهة

يف مـِن اًكمة ، ٔبما ؿ١ك اًحَان فِيؼص يف مـِن اً م ا٢كصهة من ٔبنْث من ُكمة ، من حِر 

موافلذَ أٔلساًَة اًـصة يف حصهَة اً م ًَؤذي ا٢كـِن ا٢كعَوة حبسة حال اًسامؽ وا٢كخكم 

 . وػصوف اً م

 

َْبلا ِبدذالف اأٔلحوال ، فلويل : ) جفمَــة ) ًسٌس بِٔخ ( مصهدـة من ُكمخني ، واًـصة ًلرّيون حصه 

ٔبِخ ًسٌس ( ، َيخَف ؾن كويل : ) ًسٌس ٔبِخ ( ، وَيخَف ؾن كويل : ٔبن ًسًسا ٔبِخ ، وَيخَف ؾن 

 ( كويل : ) ٕان ًسًسا أٔلِخ

 

ًصس ثـٌََُ .  فاًلول اأٔلول دعاة ٢كن ًـ١ك ٔبن يل ٔبًذا ٍو

 واًلول اًثاين دعاة ٢كن ًـصف ًسًسا وَيِي ٔبهَ ٔبِخ .

 اًثاًر دعاة ٢كن ًُتذذ ، ٔبو ٌضم يف ٔبن ًسًسا بِٔخ .واًلول 

 . واًلول اًصاتؽ دعاة ٢كن ًيىص ٔبن ًسًسا بِٔخ

 

وآكعاة يف اأٔلحوال اأٔلزتـة مصهة من هفس اًكمخني ، ًوىٌَ ادذَف يف اًخلسمي واًخبٔذري 

شا ُو مـِن  و ادذالف ٔبحوال ا٥كاظة ُيا ، ُو كول واس خزسام ا٢كؤنساث ًَوافق ملذىض اْكال ُو

 ( اًلاقي ) ًىــي ملام ٍ ملال

ْر َبْزَسَْيَ 
ّ
ا اًُْمْصَسَُوَن * ا َُ ْر َخاَء

ّ
ا ومثاَل يف اًخزًني كوَل ثـاَل : ) َوارْضِْة ًَُِْم َمثاًَل َبَْصَاَة اًْلَْصًَِة ا

ُْكْ ُمْصَسَُ  َْ َ ً
ّ
انَّ ا
ّ
ًٍِر فَلَاًُوا ا ْساَن ِتثَا زَّ ـَ تُوطُمَا فَ ُم ازْينَْيِ فََىشَّ ٍََْيِ

ّ
الَّ ثَََّشٌ ِمثَُْيَا َوَما َبْىَزَل ا

ّ
وَن * كَاًُوا َما َبهمُْتْ ا

ُْكْ ًَُمْصَسَُوَن ( )ًّـس: َْ َ ً
ّ
انَّ ا
ّ
١َكُ ا ـْ َ ُّيَا ً الَّ حَْىِشتُوَن * كَاًُوا َزت

ّ
ْن َبهمُْتْ ا

ّ
ٍء ا مْحَُن ِمْن َِشْ ( . فلال 61-64اًصَّ

ُْكْ ُمْصَسَُوَن ( و  َْ َ ً
ّ
انَّ ا
ّ
ُْكْ ًَُمْصَسَُوَن (، يف ا٢كصت اأٔلوَل )ا َْ َ ً

ّ
انَّ ا
ّ
فَيا مؤنس واحس ) ٕاّن (، وكال يف اًثاهَة )ا

  .وفَيا مؤنسان ) ٕاّن واًالم ( ٢كا ٔبّ وا ؿَّل الاىاكز

 

ُخوَن (  َِّ َس َرِٛكَ ًََم ـْ َ َُّْكْ ت ى
ّ
وكس ًزُنَّل كري ا٢كيىص مزنٌك ا٢كيىص ِبؾخدـاز مـــني ، نلا يف كوَل ثـاَل ) ُُثَّ ا

و دعاة ٢كن ًيىص وكوغ ا٢كوث ، 62ون:)ا٢كؤمٌ ( ؛ فِشا دعاة مؤنس مبؤنسٍن ) ٕان واًالم ( ُو

ًيىص رٛك ، ًوىن ٢كا اكن اًياش يف قفٍٍك وٕاؾصاٍط ؾن اًـمي ٢كا تـس ا٢كوث  َيفى ٔبن ٔبحًسا ال وال

 . اكهوا مبزنٌك ا٢كيىٍصن ًوكوؿَ

 

١ْك اًحَان موضوؿَ اًيؼص يف اً م ا٢كصهة من حِر اٌَف ـِ ا ، يف حني ٔبن ؿَوم فَ ـً غ وا٢كـِن َجَ
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اًيحو واًَصف واٌَلة ثيؼص ٕاَل اًكمة ا٢كفصذت ٕاؾصاًِب وتًِة ومـِن ؿَّل اًُتثُة ، وٕارا وافق حصهَة 

 . اً م ٔبساًَة اًـصة يف ٕافاذت ا٢كـِن َُسّي اً م تََلًا ، وٕاال فِو زهَم

 

ف اًحالكة تبَّٔنا َ خبواض ثلؽ ٌَُتاهَة يف ٕافاذت رٛك معاتلة اً م ٌَمـِن من َج  " : وثُـصَّ َؽ وحُو

" ، ٔبو اًحالكة ظم : " حصهَة اأٔلًفاع ا٢كفصذت ٌَخـحري ِبا ؾن ا٢كـاين ا٢كلعوذت ومصاؿات اًخبًَٔف اٙكي 

ق اً م ؿَّل ملذىض اْكال  ." ًعّحِ

اًحَان  ُؼ يف نخاتَ ) 022وََسَّؼؼى ؿَمــاء اٌَلة ا٢كخلسمون ُشا اًـ١ك ) تـ١ك اًحَان ( اكّكاحغ 

 .( واًخحُني

 

ُؼ يف نخاتَ ) ٔبساش اًحالكة ( ،  242يف حني سلاٍ اًـَلاء تـس رٛك ) تـ١ك اًحالكة ( اكًزخمَّشي 

 : وظاز ؿ١ك اًحالكة مض متاًل ؿَّل زالزة ؿَوم وظم

 " ا٢كـاين واًحَان واًحسًؽ

أٔلن اًحَان ُو اٌَفغ اٙكي  -ال اًحالكة  -واأَلْوَل جسمَة ُشٍ اًـَوم تـ١ك اًحَان نلا َّساٍ اأٔلكسمون 

ًِْىذَاِة اًُْمِحنِي (  و ٔبتَف اً م ، كال ثـاَل ) اًص ثِْٜكَ بآَيُث ا وظف ٝك ثـاَل تَ لَكمَ ُو

ًِْىذَاِة اًُْمِحنِي ( 0( ، و) ِثْٜكَ بآَيُث اًِْىذَاِة اًُْمِحنِي ( )اًضـصاء:6)ًوسف: ( ، و) ِثْٜكَ بآَيُث ا

ِىذَاِة اًُْمِحنِي ( و٠ك ًلي اًىذاة اًحََف ، واظصذ ُشا يف تلِة األآيث ( . فلال س ححاهَ )اًْ 0)اًلعط:

ًِْىذَاِة َوكُْصبٍٓن ُمِدنٍي ( )اْكجص: ًَِساٌن َؾَصيِبٌّ 6نلوَل ثـاَل ) اًص ِثْٜكَ بآَيُث ا َشا  َُ ( ، وكوَل ثـاَل ) َو

 .  ٔبؿ١ك( ، و٠ك ًلي ًسان ؾصيب تََف ، ُشا وٝك ثـاَل624ُمِدنٌي ()اًيحي: من األًٓة

 

  مثؼؼصثَ :

ي اٌَلة تفِم مـاين اً م اًحََف نيعوض اًىذاة واًس ية ؿَّل ٔبمكي وخَ ، ومن ْجة  من ْجة حتمُّ

 ٔبذاء اٌَلة : تبٔن ٍصنِّة ا٢كخكم لَكمَ مبا ًؤذي ا٢كـِن ا٢كصاذ ؿَّل ٔبمكي وخَ.

 : 224 - 220يف " ا٢كلسمة " ظؼ  –زمحَ ٝك ثـاَل  –وكال اجن ذ٘كون 

ٕامنا ظم يف فِم اإلجعاس من اًلصبٓن ، أٔلن ٕاجعاٍس يف وفاء اٗكالٌك  -ٔبي ؿ١ك اًحَان  -مثصت ُشا اًفن ٕان "

مٌَ ِبمَؽ ملذضَاث اأٔلحوال مٌعوكَ ومفِومَ وظم ٔبؿَّل مصاثة اً م مؽ اًىلال فامي َيخط 

شا ُو اإلجعاس اٙكي ثلَص اأٔلفِام ؾن ٕاذزانَ ، وٕامنا  ِبأٔلًفاع يف اهخلاهئا وحوذت زظفِا وحصهَْبا، ُو

ًسزُك تـغ اًضئ مٌَ من اكن َل روق مبزاًعة اٌَسان اًـصيب وحعول مَىذَ فِسزك من ٕاجعاٍس 
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ؤبحوح ما ٍىون ٕاَل ُشا اًفن ا٢كفّسون ، ؤبنْث ثفاسري ا٢كخلسمني قُُفٌي  -ٕاَل كوَل  -ؿَّل كسز روكَ

اًلصبٓن تبٔحاكم ُشا اًفن مبا  ػِص خاز ٝك اًزخمَّشي ووضؽ نخاتَ يف اًخفسري وثددؽ بٓي -حِت  -ؾيَ 

س ؾلاقس بُٔي اًحسغ "  ًُحسي اًحـغ من ٕاجعاٍس ، فاهفصذ ِبشا اًفعي ؿَّل َجَؽ اًخفاسري ًوال ٔبهَ ًًؤ

 . اُؼ

واًحسغ اًيت هَصُا اًزخمَّشي يف ثفسرٍي ) اًىّضاف ( ظم بٓزاء ا٢كـزتٌك ، وكال اًض َخ زساح اٗكٍن 

و من ص َود اْكافغ اجن -ُؼ  222اًحَلِين  كال : ٕاهَ اس خرصح الاؿزتال من اًىضاف  –جحص  ُو

 . ِب٢كياكُش

ن ؿ١ك اًحَان   : ثسٍو

 . متــزيث ؿَؼؼوم اًحالقـة ٕاَل زالزة ، وظم ا٢كـاين واًحَان واًحسًؽ ، ًوك ؿ١ك موضوؿَ ومساقِل

سامؽ ، فـ١ك ا٢كـاين موضوؿَ الاحُتاس ؾن آكعبٔ يف ثبٔذًة ا٢كـِن اٙكي ًٍصس ا٢كخكم ٕاًعاَل ٕاَل رُن اً 

وؿ١ك اًحَان موضوؿَ الاحُتاس ؾن اًخـلِس ا٢كـيوي ٔبي ؾن ٔبن ٍىون اً م كري واحض اٗكالٌك ؿَّل 

و ةتؽ ٌَـَمني  ة واٌَفؼَة ، ُو ا٢كـِن ا٢كصاذ ، وؿ١ك اًحسًؽ ا٢كصاذ تَ حتسني اً م ِب٤كس ياث ا٢كـيًو

 . اًساتلني ٕار ِبلا ًُـصف اًخحسني اٙكايت ، وتَ ًـصف اًخحسني اًـصيِض 

تَليا من ُشٍ  وكس تسٔبث اًىذاتة يف ُشٍ اًـَوم ذون متَزي تُْنا وذون حتٍصص ٢كساقَِا ومن ٔبكسم ما

ُؼ ، ونخاة )  022اًىذاِبث : نخاة ) اًحَان واًخحُني ( ٌَجاحغ ) ٔبتو ؾامثن معصو جن حبص ( 

 . ُؼ 432اًعياؾخني ( أٔليب ُالل اْكسن جن ؾحس ٝك اًـسىصي 

ُؼ ، وَل يف رٛك )نخاة ذالقي  316اقي ُشٍ اًـَوم ُو ؾحس اًلاُص اّكصخاين ؤبول من مزّي مســ

اإلجعاس ( يف ؿ١ك ا٢كـاين ، ونخاة ) ٔبزساز اًحالكة ( يف ؿ١ك اًحَان ، ٕاال ٔبهَ ٠ك ٌس خوف مساقي ُشٍ 

 . اًـَوم

يك  اكَّ ّشِبا 101حذؼى حــاء ٔبتو ًــلؼوة ًوسـف اًسَّ وزثة  ُؼ ، فاس خْكي مســاقي ُشا اًفن ُو

و ٌض متي ؿَّل زالزة ٔبكسام ٌََصف واًيحو واًحالكة  . ٔبتواتَ ، ورٛك يف نخاتَ ) مفذاخ اًـَوم ( ُو

وظاز ) ا٢كفذاخ ( ٔبساًسا ًك ما نخة تـسٍ يف ؿ١ك اًحالكة ، وكس ٓكط خالل اٗكٍن اًلزوًين 

ُشحَ يف نخاتَ ) ُؼ اًلسم اًثاًر من ا٢كفذاخ آكاض ِبًحالكة يف نخاتَ ) ثَرَط ا٢كفذاخ ( ُث 143

اإلًضاخ ُشخ اًخَرَط (، واؾمتس اًلزوًين يف ُشحَ ) اإلًضاخ ( ؿَّل لَكم اًساكيك يف ) مفذاخ 
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اًـَوم ( واهخلسٍ واس خسزك ؿَََ نلا اؾمتس ؿَّل لَكم ؾحس اًلاُص اّكصخاين يف نخاتََ ) ذالقي اإلجعاس 

 .                                                 ( و ) ٔبزساز اًحالكة ( ، وك ُشٍ اًىذة معحوؿة

 وثـخَب نخة ؾحس اًلاُص اّكصخاين واًساكيك واًلزوًين ٔبرماث نخة ُشا اًـ١ك .

 :  ومن نخة ا٢كـا ٍن

سزي . ) -6  صؼصخ اًخَرِؼط يف ؿَؼوم اًحالكة ( ٤كمس ُامش ذًو

 . ُشخ ) ثَرَط ا٢كفذاخ ( ٌَلزوًين -0

 ( ًـحس ا٢كخـال اًعـَسي . ) تلَة الاًضاخ ًخَرَط ا٢كفذاخ -4

 ُشخ ) اإلًضاخ ( ٌَلزوًين . -3

 ) حؼواُؼص اًحالكة ( ٌَس َس ٔبمحس اًِامشي . -2

 وساز فَِ ؿَّل منط ) اإلًضاخ ( يف اًُتثُة مؽ مًزس من اًخفعَي ورضة اأٔلمثٍك . -1

حَان ) اًحالكة اًواْضة ( ًـِل اّكازم ومععفى ٔبمني ، وَجَؽ اًىذة ا٢كشهوزت يف ؿ١ك اً  -1

 معحوؾــة. 

 ( مداذئ ؿ١ك اًَحِسًؽ46)

 ؿ١ك اًحسًؽ :

ة. ٔبول من وضؽ كواؿس ُشا  اًحالكة فصغ من ؿَوم ُو َيخط تخحسني ٔبوخَ اً م اٌَفؼَة وا٢كـيًو

، ُث ثالٍ كسامة جن اًحسًؽ ، يف نخاتَ اٙكي حيمي ؾيوانا٢كـزت ِبٞك اأٔلذًة اًـحايس آكََفة اًـ١ك

، ُث ثخاتـت اًخبًَٔفاث يف ُشا اًـ١ك هلس اًضـص حـفص اٙكي حتسج ؾن حمس ياث ٔبدصى يف نخاتَ

ؤبظحح اأٔلذِبء ًدٌافسون يف اذُتاغ ا٤كس ياث اًحسًـَة، وسايذت ٔبكسارما، وهؼمِا يف كعاقس حِت تَف 

لسم ؿَلاء اًحالكة ا٤كس ياث اًحسًـَة ٕاَل كسمني : ؿسذُا ؾيس ا٢كخبٔ   دٍصن ماقة وس خني هوؿا. ًو

ْجؽ( حمس ياث ًفؼَة -6  مثي )اِّكياش واًسَّ

ة -0 حاق وا٢كُلاتٍََك( حمس ياث مـيًو  مثي )اًّعِ

 ا٤كس ياث اٌَفؼَة : -6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D9%81%D8%B8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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عم اًيت ٍىون اًخحسني ِبا زاحـًا ٕاَل اٌَفغ ٔبظاٌك، وٕان حسًت ا٢كـِن ثحـًا ًخحسني اٌَفغ، ومن 

 :ا٤كس ياث اٌَفؼَة 

و هو   :اّكياش -6   :ؿان ُو ٔبن ًدضاتَ اٌَفؼان يف اًيعق وَيخَفا يف ا٢كـِن. ُو

و ما اثفق فَِ اٌَفؼان يف ٔبموز ٔبزتـة عم: هوغ اْكصوف، وصكِا، وؿسذُا، وحصثُْبا ،   :ةم -بٔ  ُو

وم ثلوم اًساؿة ًلسم ا٣كصمون ما ًحثوا كري ساؿة﴾ كال ٝك  ﴿ًو

و ما ادذَف فَِ اٌَفؼان يف واحس من اأٔلموز اأٔلزتـة ا٢كخلسمة  :انكط -ة ا  (نلوَل ثـاَل .ُو فَبَمَّ

ََِدمَي فاََل ثَْلَِْص) اقَِي فاََل حَْْنَْص)3اًْ ا اًسَّ  ( سوزت اًضحى62( َوَبمَّ

 .ؤبفضِل ما جساوث ِفلَُصٍُو ثوافق اًفاظَخني من اًيْث ؿَّل حصف واحس يف األٓدص،   :اًسجؽ -0

 اٌَِم ٔبؾط مٌفلا ذَفا، ؤبؾط ذمساك ثَفا ""  :ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ومثاَل كول اًيِب

ُو : ثضمني اًيْث ٔبو اًضـص صُئا من اًلصبٓن اًىصمي ٔبو اْكسًر اًَّشًف من كري  الاكذحاش : -4

َّم من اًؼَمة  .ذالٌك ؿَّل ٔبهَ مْنلا، وَيوس ٔبن ًلري يف اأٔلثص ا٢كلذخس كََال ه نلول تـضِم: "ال ثَُلصَّ

 ."ص واأٔلهعاز "ٕامنا هؤدصضم ًَوم جضرط فَِ اأٔلتعازنْثت اّكَو 

 ."زحَوا فَست مساقال ؾن ذزاضم ٔبان "ِبدؽ هفيس ؿَّل بِٓزضم  :وكول اًضاؾص

 

ة : -0  ا٤كس ياث ا٢كـيًو

عم اًيت ٍىون اًخحسني ِبا زاحـا ٕاَل ا٢كـِن، وٕان اكن تـضِا كس ًفِس حتسني اٌَفغ ٔبًضا 

ة نثريت، من تُْنا   :وا٤كس ياث ا٢كـيًو

و اما ظحاق سَِب وٕاما اَيايب أكؽ تني اًَش  :اًعحاق -6 ء وضسٍ يف اً م ، مثي كوَل ُو

يلسم ٕاَل هوؿني : .62ثـاَل ﴿ وحتس ْبم ٔبًلاػا وضم زكوذ ﴾ اًىِف:   ًو

و ما ٠ك َيخَف فَِ اًضسان ٕاَياِب وسَحا، -بٔ  ُل َواأْلِٓدُص  ( نلوَل ثـاَل ظحاق اإلَياة : ُو َو اأْلَوَّ ُُ

ُص َواًَْحاِظنُ  ُِ ا  .)َواًؼَّ

و ما ادذَف فَِ اًضسان ٕاَياِب ٔبو سَحا، نلوَل ثـاَل  -ة ٌس خرفون من (ظحاق اًسَة : ُو

 اًياش وال ٌس خرفون من اًياش (

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%82
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، ُث ًؤىت مبا ًلاتـي رٛك ؿَّل اًُتثِـة، عم ٔبن ًؤىت مبـيَني كري مذلاتَني ٔبو ٔبنْث  :ا٢كلاتٍك -0

َحىوا نثريا ﴾ اًخوتة :    20مثـي كوَل ثــاَل: ﴿ فََضحىوا كََال ًو

 ."ٕاىْك ًخىْثون ؾيس اًفزغ، وثلَون ؾيس اًعمؽ"ونلول اًلاقي : 

عم ٔبن ًشهص ًفغ َل مـيَان؛ ٔبحسُلا كًصة ػاُص كري مصاذ، واًثاين تـَس دفي ُو   :اًخوزًة -4

 :ا٢كصاذ نلول اًضاؾص

 ٔبتَاث صـصك اكًلعوز وال كعوز ِبا ًـوق ...  ومن اًـجاقة ًفؼِـا حص ومـياُا زكـِؼق

 ونلول اًلاقي :

 اأٔلذًةٔبظون ٔبذمي وْجيي ؾن ٔبانش  ***  ًلاء ا٢كوث ؾيسضم 

 "وزة اًضـص ؾيسضم تلَغ   ***  ًوو واَّف تَ هلم "حدَة

بئت  :حسن اًخـََي  -3  تـٍك ٔبذتَة ُو ٔبن ًيىص اًلاقي  احة ٔبو مضيا ؿٍك اًَشء ا٢كـصوفة ًو

 :َنو .ظًصفة ثياسة اًلصط اٙكي ًلعس ٕاًََ

 وما ُكفة اًحسز ا٢كيري كسمية   ***  ًوىْنا يف وْجَ ٔبثص اٌَعم

 .ا٢كضاُكة : عم ٔبن ًشهص اًَشء تَفغ كرٍي ًوكوؿَ يف َصحة رٛك اًَشء -2

بٔو مذضاذٍن اًخوحَِ ٔبو اإلَيام : ُو ٔبن ًؤىت ج م حيمتي، ؿَّل اًسواء، مـيَني مذحاًيني،  -1

 .وِجاء ومسحي ًَعي اًلاقي ٕاَل قصضَ مبا ال ًؤذش ؿَََ

و وظف اًَشء وظفا مسددـسا ٔبو مس خحَال -1  .ا٢كحاًلة : ُو

و وظف اًَشء مبا ُو ذمىن ؾلال وؿاذت -2  .اًخحََف : ُو

و وظف اًَشء مبا ُو ذمىن ؾلال ال ؿاذت -3  .اإلقصاق : ُو

و وظف اًَشء مبا ُو مس خح  -62  .َي ؾلال وؿاذتاًلَو : ُو

 :ثبٔهَس ا٢كسخ مبا ٌض حَ اٙكم وؾىسَ  -66

 :ثبٔهَس ا٢كسخ مبا ٌض حَ اٙكم رضِبن

 :ٔبن ٌس خثِن من ظفة رم مٌفِة ظفة مسخ، َنو -بٔ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%84
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 ًُس تَ ؾَة سوى ٔبهَ ال ثلؽ اًـني ؿَّل ص ْبَ

ؤىت تـسُا تبٔذات اس خثٌاء ثََيا ظفة مسخ ٔبدصى، َنو -ة  :ٔبن ًثخت ًَشء ظفة مسخ ًو

 مـصوفِم كري ٔبهَ ًحني جعز اًضاهٍصن ؾن اًضىصوال ؾَة يف 

 :وثبٔهَس اٙكم مبا ٌض حَ ا٢كسخ رضِبن

 

ٍك يف كري  -بٔ  ٔبن ٌس خثين من ظفة مسخ مٌفِة ظفة رم، َنو: " ال حلال يف آكعحة ٕاال ٔبَّنا ظًو

 ."فاقست

ٔبن ًثخت ًَشء ظفة رم ُث ًؤىت تـسُا تبٔذات اس خثٌاء ثََيا ظفة رم ٔبدصى، َنو: " اًلوم  -ة

 ."ذساخ ٕاال ٔبَّنم حدياء

 :ٔبسَوة اْكىمي   -60

ُو ثَلي آكعاة تلري ما ٍصثلدَ، ٕاما تُتك سؤاَل واإلخاتة ؾن سؤال ٠ك ٌسبَٔل، وٕاما حبمي لَكمَ 

 .َل ٔبن ٌسبٔل ُشا اًسؤال ٔبو ًلعس ُشا ا٢كـِنؿَّل كري ما اكن ًلعس ٕاصازت ٕاَل ٔبهَ اكن ًًدلي 

ٌَِيَّاِش َواًَْحّج ( ( نلوَل ثـاَل  ِ كُْي عِمَ َمَواِكُِت  ٍكَّ ُِ  ٌَْسبًَُوهََم َؾِن اأٔل

ََخَامَ  ( وكوَل ثـاَل  ٍِْن َواأَلْكَصِتنَي َواًْ ََْواِٗكَ َِ ْن َذرْيٍ فَ ى ٌَْسبًَُوهََم َماَرا ًُيِفُلوَن كُْي َما َبهَفْلمُت ّمِ

ِخِِي    )َواًَْمَساِننِي َواْجِن اًسَّ

 من ٔبضم ا٢كعيفاث يف ؿ١ك اًحسًؽ :

 ، ا٢كؤًف: ؾحس اًـٍزز ؾخَق ؿ١ك اًحسًؽ 

   حميي اٗكٍن  -ا٢كؤًف : محمس ٔبمحس كاْس   ) اًحسًؽ واًحَان وا٢كـاين (ؿَوم اًحالكة

 ذًة

 ا٤كلق:  ، ا٢كسينا٢كًؤف : ؿِل ظسز اٗكٍن اجن مـعوم  ٔبهواز اًصتَؽ يف ٔبهواغ اًحسًؽ

 صاهص ُاذي صىص

 ا٢كًؤف : ظفي اٗكٍن اْكِل ، ُشخ اًاكفِة اًحسًـَة يف ؿَوم اًحالكة وحماسن اًحسًؽ 

 ا٤كلق: وسُة ؾحس إكَس وضاوي
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 ا٢كؤًف : تسز اٗكٍن جن ماٛك اًضِري ِبجن  ، ا٢كعحاخ يف ا٢كـاين واًحَان واًحسًؽ

 ا٤كلق: حس ين ؾحس اّكََي ًوسف اًياػم ،

 ) ا٤كلق: ؾصفان ،   ا٢كؤًف : ؾحس ٝك جن ا٢كـزت نخاة اًحسًؽ ) اًحسًؽ يف اًحسًؽ

 معص 

  سَعان  -محمس ذاية  -ا٢كًؤف: حفين انظف    ،ذزوش اًحالكة ُشخ اجن ؾثميني

 ا٤كلق: محمس جن فالخ ا٢كعريي  اجن ؾثميني -مععفى ظموم  -محمس 

  ا٤كلق: محموذ صاهص ٔبتو فِص،   اينا٢كؤًف: ؾحس اًلاُص اّكصخ ، ٔبزساز اًحالكة 

 

ِخلاق40)  ( مداذئ ؿ١ك الاص ْ

من اًـَوم اًيت حاكذ حىون رمجوزت يف ُشا اًزمان، فال ىاكذ وسمؽ ؾن ظاًة  ؿ١ك الاص خلاق

ُسَ  .ًسُزُسَ، وال ىاكذ ىصى ص َزا ًَُسّزُِسَ، وال ًوخس َل ٕاال اًلََي من اًىذة ما ًؤّسِ

يف اٗكزوش وا٤كارضاث ًلوًون: ٕان ؿَوم اًـصتَة ازيا ؾَّش ؿَلا، مؽ ٔبهم نثريا ما جسمؽ ا٢كضاخي 

 :َجـِا اًياػم يف كوَل

 

 اءؼؼؼؼؼؼؼَنو و ف ؾصوط ُث كافِة ................ وتـسُا ًلة كصط وٕاوض

 ًِا األٓذاة ٔبسلاء صت ................ والاص خلاقؼؼؼؼؼدط تَاٌن مـاٍن مؽ حماض

 

 :وهؼمِا بٓدص فلال

 

ُا ................  فعوى صشا ا٢كيثوز حني ثَُضوغُ  ُذْش هَْؼمَ   بٓذاٍة ثََضوََّغ وََّْشُ

ٌف واص خلاٌق  ََاِن تَِسًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽُ  ًُلٌَة وَ ْ ايِن ِِبًَْح ـَ ُوُا ................  ِؿ١ْكُ اًَْم  ََنْ

وَْضا هَْؼُمِا ................   ونخاتُة اًخازخِي ًَُس 
ّ
 ًَِضِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽُ وَؾُصوُط كَاِفٌَِة وا

 

شا حس  .حــسٍ : ؿ١ك تسالالث لَكم اًـصة اًيت ًـصف ِبا اأٔلظي اٙكي حصحؽ ٕاًََ اأٔلًفاع -6 ُو

 ٔبكصة ٕاَل اًصْس.

مـصفة ذالالث اأٔلًفاع وازثحاظِا تحـغ، ورٛك ِبًصحوغ ٕاَل ٔبظول مـاىَيا ا٢كس خًدعة   :موضوؿَ  -0
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 .من كِاش ذالالث اأٔلًفاع ا٢كامتزٍك ا٢كاذت

اًخـمق يف فِم لَكم اًـصة، ومن َُثَّ يف فِم لَكم اًضازغ، ونثريا ما َتس ا٢كفّسٍن   :مثصثَ -4

ٌضريون ٕاصازاث ؿاجصت ٕاَل بٔمثٍك من ُشا اًـ١ك، ونثري من ا٢كعيفني يف اًـَوم ٌضريون بًٔضا ٕاًََ 

 .ٕاصازاث ؿاجصت ؾيس ُشخ تـغ الاظعالحاث وتَان وخَ الاص خلاق فَيا

اٌَلة اًـصتَة مؽ اإلؾلال اًـلِل، وميىن ؿسٍ حزءا من ؿ١ك )فلَ اٌَلة(، وفَِ  من ؿَوم  :وسدـخَ -3

اصُتاك مؽ )ؿ١ك اًخَصًف( يف تـغ ا٢كحاحر من وخَ، واًفصق تُْنلا ٔبن ؿ١ك اًخَصًف ًححر يف 

اأٔلوسان اًؼاُصت وذالٌك ك وسن، ٔبما الاص خلاق فِححر يف اٗكالٌك اًحاظية وازثحاظ ا٢كـاين يف ا٢كاذت 

 .احستاًو 

ما ساؿس ؿَّل فِم اًيعوض اًَّشؾَة فال صم ٔبهَ ؿ١ك فاضي، وٙكٛك ٍىْث ذوزاهَ يف   :فضـِل -2

 .نخة اًخفسري، والاس خًداظاث يف آكالفاث اًفلَِة

ًـس اجن ذًزس بٔول من ٔبفصذٍ تخعيَف ٌض متي ؿَّل نثري من ٔبظوَل، واجن فازش ُو   :واضــَ -1

تـغ ا٤كاوالث وا٢كيثوزاث كدَِلا ذاظة من كدي آكََي  ِبزي كوسَ جىذاتَ ملاًُس اٌَلة، ونشٛك

 .جن ٔبمحس

ؿ١ك الاص خلاق بٔو ملاًُس اٌَلة، واأٔلول ُو ا٢كضِوز يف نخة ا٢كعيفني، ًوىن اًثاين  :اسـمَ  -1

 .ٔبكصة ٕاَل ا٢كصاذ، وتشٛك َسى اجن فازش نخاتَ

ائن اًيت ثسل ؿَّل اثفاق ٔبًفاع لَكم اًـصة وبٔحواهلم وٕاصازاِتم اًيت ٌس خفاذ مْنا اًلص  :اس متساذٍ -2

 .ا٢كاذت يف اٌَلة

 .فصط نفاًة ؛ نلا كصز ٔبُي اًـ١ك ٔبن ؿَوم األٌٓك َجَـا فصوط نفاًة :ُحـْْكَُ  -3

ا ( واًكلاث وا٢كواذ اًـصتَة واًححر يف اأٔلظول   :مساقِل -62 اأٔلسلاء ) ٔبؿالمًا اكهت ٔبو كرُي

ة اًيت حصحؽ ٕاٍَيا  .ا٢كـيًو

 ؿ١ك الاص خلاقمن ٔبضم ا٢كعيفاث يف 

  ا٢كؤًف: محمس ظسًق حسن ذان ، ؾيوان اًىذاة: اًـ١ك آكفاق من ؿ١ك الاص خلاق 

 ا٤كلق: ٔبمحس ؾحس اًفذاخ متام ،
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  ص يف ؿَوم اٌَلة ؤبهواؾِا ا٤كلق: ،   ىا٢كؤًف: خالل اٗكٍن اًس َوظ ، ؾيوان اًىذاة: ا٢كُز

 جاويؿِل محمس اًح -محمس ٔبتو اًفضي ٕاجصاُمي  -محمس خاذ ا٢كوَل 

 الاص خلاق ، ا٢كؤًف : ذ / حسن اًضرياسى 

  ة اأٔلحساق يف ؿ١ك الاص خلاق  ،ا٢كؤًف : محمس جن ؿَّل اًضواكَّن ، ا٤كلق : ُشًف ؾحس ىُز

 اًىصمي اًيجاز

 مفِوم الاص خلاق اًَصَّف ، ا٢كؤًف : ؾحس ا٢كلعوذ محمس ؾَس 

 ؿ١ك الاص خلاق هؼصاي وثعحَلِا ، ا٢كؤًف : محمس حسن حدي 

 

َِّة 44) ِت اًيََّحِوً رِيَ  ( مداذئ ِؿ١ْكِ اًّسِ

٢كا اكن محمس جن ؾحس ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك بٓدص زسي ٝك ٕاَل اًخَّشًة َجـاء، ًزم ٔبن حىون 

وكس كِغ   .سريثَ واْضة ٌَجمَؽ، ٌس خعَؽ ك بٔحٍس اًوظول ٕاٍَيا، واًيؼص فَيا، والاس خفاذت مْنا

ضم، هلَوا سريت اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، حِت ظازث يف ٝك زخااًل من اًعحاتة ومن خاء تـس

 .مذياول ك زاقة وحمة

 

ة   :ٔبطمَة و ٔبس حاة ذزاسة اًسريت اًيحًو

 .ختحط اًياش واًحـس ؾن اًِسي اًيحوي  -6

 .اًحـس ؾن آكَُُق اًلومي -0

اذ ٔبن ًوكؽ اًثحاث ؿَّل ا٢كْنج ،نلا َّف ظَح اْكسًخِة ٔبن معص زيض ٝك ؾيَ ٢كا خاء سِي ؤبز  -4

ؿَّل اًوزَلة اًيت تني اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك وتني مَّشك كٌصش واكن من ٔبجصسُا : ٔبهَ من خاء 

مسَلا من نفاز كٌصش ٍصذٍ اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ٕاٍَيم، ومن دصح من ؾيس اًيِب ظَّل ٝك 

 .ؿَََ وس١ك مصثسا ما ٍصحؽ

رماهة، فلال : اي زسول ٝك ٠ك هـعي اٗكهَة يف  فـمص زيض ٝك ؾيَ هؼص ٕاَل ُشٍ اًلضَة ٔ منا عم

جفاء معص ٕاَل ٔبيب جىص فلال: اي ٔبِب جىص ٠ك  .ذًًٌا وكس ٔبؾزان ٝك؟ فسىت اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك

فاًزم  :فلال ٔبِب جىص: اي معص ٔبًُس ُو زسول ٝك؟ كال: تَّل، كال هـعي اٗكهَة يف ذًًٌا و...؟
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س َجَؽ ٕاَل م.قصسٍ ن ًسؾو ٕاَل هَصت اإلسالم يف ٔبي تلاغ من تلاغ اأٔلزط ًىن ؿَّل ٕارن َنن هًؤ

 ) فضـازان : فاًزم قصسٍ (.ا٢كْنج اًلومي

ك اًعصق ٕاَل اّكية مسسوذت ٕاال  )  -زمحَ ٝك ثـاَل -اًوظول ٕاَل اّكية: ًلول اإلمام اجن اًلمي  -3

 ( اًعًصق اٙكي ُشؿَ اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك

ؾيس الادذالف: ًـين يف اأٔلول ٔبان ٔبس خعَؽ ٔبن ٔبمزّي تني ا٢كياشم ِبًصذ ٕاَل اًخحاُك ٕاَل سريثَ  -2

شا ُو اًفصق تني االزيني: اأٔلول اٍمتَزي واًثاين  اًسريت، ًىن ؾيس الادذالف اًخحاُك ٕاَل اًسريت ُو

ُوَك ِفميَا دَسَصَ  َ حُيَّْكِ َِّم اَل ًُْؤِمٌُوَن َحِتَّ ُسوْا يِف  اًخحاُك، ًلول ٝك ؾز وخي) فاََل َوَزت تََُْْنُْم ُُثَّ اَل ََيِ

َِامي(اًًساء: ا كََضَُْت َوٌَُسَُِّموْا جَْس مَّ اًخحاُك تـس موثَ ظَّل ٝك ؿَََ  [، كاًوا : )12َبهُفِسِِْم َحَصخًا ّمِ

 ( وس١ك ِبًصذ ٕاَل سًذَ ؿَََ اًعالت واًسالم

يف ؿاظفة نثري من اًِجلاث اًَّشسة ؿَّل رسط اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، وصست اًَبذ  -1

 .ا٢كسَمني حِت ٔبظححت اًلريت ؾيسضم مِخة ؿَّل رسط هحٌُا ؿَََ ٔبفضي اًعالت واًسالم

 

 مداذئ ُشا اًفن :

حسٍ : ُو ؿ١ك ًُـصف تَ ٔبحوال ا٢كععفى ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ثفعَاًل مٌش والذثَ ووضبٔثَ ٕاَل  -6

 .ٔبن ْكق ِبًصفِق اأٔلؿَّل

 

  ؿَََ وس١ك، ومواكفَ مؽ ٔبَصاتَ ؤبؿساقَ.ُو حِات اًيِب ظَّل ٝك :موضوؿَ  -0

 

 .ُو الاظالغ ؿَّل ُسًَ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك والاكذساء تَ يف رٛك :مثصثَ  -4

 

ة   وسخذَ -3 : وسخذَ ٕاَل كرٍي من اًـَوم اًَّشؾَة نًس حة اًفصغ ٕاَل اأٔلظي، فبٔظي ؿ١ك اًسريت اًيحًو

 .ُو اًىذاة واًس ية

 

ة  .ٔبفضَِا، وُشف اًـ١ك من ُشف ا٢كـَومُو من َبَخّي اًـَوم و  :فضِل  -2 فَّشف اًسريت اًيحًو
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 .أٔلَّنا مذـَلة حبَات اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك

 

 .سَف ُشٍ اأٔلمة من اًعحاتة واًخاتـني مثي ٔبِبن جن ؾامثن وؾصوت جن اًزتري :واضـَ  -1

 

ة -1 ة ..اَسَ : اًسريت اًيحًو  وؿ١ك اًلعط واأٔلدداز اًيحًو

 

 عاذٍز وظم اًىذاة واًس ية ومصوايث اًعحاتة واًخاتـني.: ٔبي م اس متساذ -2

 

َِاميً ، ٕارا كام تَ اًحـغ سلط اإلُث ؿَّل اًحاكني -3 ـْ َُّلاً َوثَ ـَ  .حْكَ : فصط نفاًة ثَ

 

فعول ؤبتواة : مْنا : والذثَ ، وتـثخَ ، وصمصثَ ، وقزواثَ  نلزوت تسز وُبُحس وتين  :مساقِل -62

َاًََا٢كععَق... ؤبسفاٍز  ظَّل ٝك   . ؿَََ وس١ك ؤبايمَ ًو

ة :  من ٔبضم ا٢كعيفاث َّف ؿ١ك اًسريت اًيحًو

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًفضي ٍسن اٗكٍن ؾحس اًصحمي جن اْكسني جن ؾحس  - ٔبًفِة اًـصايق يف اًسريت

 (.ُؼ 221 اًصمحن جن ٔبيب جىص جن ٕاجصاُمي اًـصايق )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو معص ًوسف جن ؾحس ٝك جن محمس جن ؾحس  - اٗكزز يف ادذعاز ا٢كلاسي واًسري

 (.ُؼ 314 اًَب جن ؿامص اٍمنصي اًلصظِب )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 6301 ا٢كؤًف: ظفي اًصمحن ا٢كحازنفوزي )ا٢كخوَّف: - اًصحِق ا٥كخوم 

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًلاْس ؾحس اًصمحن جن ؾحس ٝك جن ٔبمحس اًسَِِل  - اًصوط اأٔلهف

 (.ُؼ 226 )ا٢كخوَّف:

 ة  (.ُؼ 620 ا٢كؤًف: محمس جن ٕاحساق )ا٢كخوَّف: - اًسريت اًيحًو

 ة جن معص جن نثري اًلصِش اًحَصي ُث اٗكمضلي ا٢كؤًف: ٔبتو اًفساء ٕاسلاؾَي  - اًسريت اًيحًو

 (.ُؼ 113 )ا٢كخوَّف:

  مشًال ِبْكاص َة ا٢كسلات مًزي آكفاء ؾن ٔبًفاع اًضفاء -اًضفا تخـًصف حلوق ا٢كععفى - 

 (.ُؼ 233 عِب )ا٢كخوَّف:ا٢كؤًف: ٔبتو اًفضي اًلايض ؾَاط جن موىس اًَح
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 ا٢كؤًف: محمس جن ؿُىس جن َسْوزت جن موىس جن اًضحاك، اًُتمشي، ٔبتو  - اًضلاقي ا٤كمسًة

 (.ُؼ 013 ؿُىس )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 6366 ا٢كؤًف: محمس اًعَة اًيجاز )ا٢كخوَّف: - اًلول ا٢كحني يف سريت س َس ا٢كصسَني 

 (.ُؼ 021 ا٢كؤًف: ٔبتو ؾحس ٝك محمس جن معص جن واكس اًواكسي )ا٢كخوَّف: - ملاسي اًواكسي 

 ا٢كؤًف: حلال اٗكٍن ؾحس اًصمحن جن ؿِل جن محمس اّكوسي  - اًوفا تخـًصف فضاقي ا٢كععفى

 (.ُؼ 231)ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ؾحس اًـٍزز جن ؾحس اًسالم  - اًة اًسول يف ثفضَي اًصسول ظَّل ٝك ؿَََ وس١كتس

جن ٔبيب اًلاْس جن اْكسن اًسَمي اٗكمضلي، ؾز اٗكٍن ا٢كَلة ثسَعان اًـَلاء 

 (.ُؼ 112 )ا٢كخوَّف:

 اة جن سَامين )ا٢كخوَّف: - اْكسًخِة تـغ فواقس ظَح  6021 ا٢كؤًف: محمس جن ؾحس اًُو

 (.ُؼ

 (.ُؼ 6322 ا٢كؤًف: ؾحس اًسالم محمس ُازون )ا٢كخوَّف: - ِتشًة سريت اجن ُضام 

 ا٢كؤًف: ؿِل جن )سَعان( محمس، ٔبتو اْكسن هوز اٗكٍن  - َجؽ اًوساقي يف ُشخ اًضلاقي

 (.ُؼ 6263 ا٢كال اًِصوي اًلازي )ا٢كخوَّف:

  ا٢كؤًف: ٔبتو محمس ؿِل جن ٔبمحس جن سـَس  - ٔبدصى الجن حزمحوامؽ اًسريت وَخس زساقي

 (.ُؼ 321 جن حزم اأٔلهسًيس اًلصظِب اًؼاُصي )ا٢كخوَّف:

 اْكضسم ا٢كًؤف: محمس جن معص حبصق  - حساقق اأٔلهواز ومعاًؽ اأٔلزساز يف سريت اًيِب ا٥كخاز

 (.ُؼ 342 اًضافـي )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 6302 ا٢كؤًف: ؾعَة محمس سا٠ك )ا٢كخوَّف: - ذزوش اًِجصت 

 6302 ا٢كؤًف: محمس ان  اٗكٍن اأٔلًحاين )ا٢كخوَّف: - اًيحوي واًسريت ذفاغ ؾن اْكسًر 

 (.ُؼ

 133 ا٢كؤًف: حمة اٗكٍن ٔبمحس جن ؾحس ٝك، ٔبتو حـفص اًعَبي )ا٢كخوَّف: - رذائص اًـلىب 

 (.ُؼ

 ا٢كؤًف: ظفي اًصمحن ا٢كحازنفوزي  - زوضة اأٔلهواز يف سريت اًيِب ا٥كخاز

 (.م0221 )ا٢كخوَّف:
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  حوثَ ؤبفـاَل ؤبحواَل يف س حي اًِسى واًصصاذ، يف سريت ذري اًـحاذ، ورهص فضاقِل ؤبؿالم ه

 (.ُؼ 330 ا٢كؤًف: محمس جن ًوسف اًعاْكي اًضاسم )ا٢كخوَّف: - ا٢كحسٔب وا٢كـاذ

 (.ُؼ 116 ا٢كؤًف: حلال اٗكٍن جن ُضام، ؾحس ٝك جن ًوسف )ا٢كخوَّف: - سريت اجن ُضام 

ـخَب نخاة ة ًو ِب تسًءا من من ٔبضم ا٢كعاذز اًيت ثدٌاول سريت اًي الجن ُضام اًسريت اًيحًو

مِالذٍ وحِت ْكوكَ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ِبًصفِق اأٔلؿَّل، وكس اؾمتس مؤًفَ ؿَّل سري اجن 

ٕاحساق، كري ٔبهَ ُشِبا وساذ فَيا وهلط مْنا وحصز ٔبماهن واس خسزك ٔبص َاء. وثـخَب سريت اجن 

ة  .ُضام من ٔبَجؽ ؤبثلن ؤبكسم ما ذون يف اًسريت اًيحًو

 (.ُؼ 143 ؾحس ٝك جن حيي جن س َس اًياش )ا٢كخوَّف:ا٢كًؤف: محمس جن  - ؾَون اأٔلثص 

 ٍا٢كؤًف: ٔبتو ؾحس ٝك محمس جن سـس جن مٌَؽ اًِامشي ِبًوالء،  - قزواث اًصسول وزسااي

 (.ُؼ 042 اًحَصي، اًحلساذي ا٢كـصوف ِبجن سـس )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: اًلايض ٔبتو ٕاحساق ٕاسلاؾَي جن  - فضي اًعالت ؿَّل اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك

ٕاحساق جن ٕاسلاؾَي جن حلاذ جن ًسس اأٔلسذي اًحَصي ُث اًحلساذي ا٢كاًًك اّكِضمي 

 (.ُؼ 020 )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 6361 ا٢كؤًف: محمس اًلزايل )ا٢كخوَّف: - فلَ اًسريت 

 (.ُؼ 6432 ا٢كؤًف: محمس آكضي )ا٢كخوَّف: - هوز اًَلني يف سريت س َس ا٢كصسَني 

 ا٢كؤًف: حافغ جن ٔبمحس جن ؿِل اْكْكي  - هَي اًسول من ةزخي اأٔلدم وسريت اًصسول

 .(ُؼ 6411 )ا٢كخوَّف:

 )ا٢كؤًف: ٔبتو محمس ؾز اٗكٍن ؾحس  - مٌَة اًسول يف ثفضَي اًصسول )ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك

اًـٍزز جن ؾحس اًسالم جن بئب اًلاْس جن اْكسن اًسَمي اٗكمضلي، ا٢كَلة ثسَعان اًـَلاء 

 (.ُؼ 112 )ا٢كخوَّف:

 ة  6423 ا٢كؤًف: مععفى جن حس ين اًس حاؾي )ا٢كخوَّف: -ذزوش وؿَب  - اًسريت اًيحًو

 (.ُؼ

 ا٢كؤًف: ٔبمحس جن محمس جن بمٔح جىص جن ؾحس ا٢كٜك  - ا٢كواُة اٌ٘كهَة ِب٢كيح ا٤كمسًة

 (.ُؼ 304 َصي، ٔبتو اًـحاش، صِاة اٗكٍن )ا٢كخوَّف:اًلسعالين اًلذَِب ا٢ك
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ْؾَوت43)  ( مداذئ ؿ١ك ُبُظول اٗكَّ

فِلا ؾْنم اص خلااًل ِبًلصبٓن اًىصمي واًس ية ا٢كعِصت حفؼا و  اكن ظَة اًـ١ك َّف سمن اًعحاتة زىض ٝك

اًـمي مـا ًخـ١ك ما فَيا من ٔبهواغ اًـ١ك و  موسوؾَة خامـة فال ثخجاوس األًٓة اًواحست حِتتعًصلة 

 . و ثفًصق تني ٔبًواَّنابٔ َزي تني ٔبهواغ ا٢كساقي اًَّشؾَة ورٛك من كري مت 

وادذَط اٌَسان اًـصمح ِبأٔلجعمى ثيوؾت اًيواسل واجسـت اًح٘كان َلا ثعاول اًزمان نْثث ا٢كساقي و ف

ٌّس اًخَلني اًـسول ؾن ثٜك جمة اٌَسان واكذىض حسن اًخـَمي و اأٔلفِام هدِجة ًـػِصث جعمة َّف و 

ي من ا٢كساقي اًـَمَة اًِت جضُتك َل َُجَ إ ا ُو ٔبٌّس ؤبكَص فـمس ٔبُي اًـ١ك اًعًصلة اّكامـة ٕاَل م

ا ِبْس َيعِا و َّف وحست موضو  ا مؾَة خامـة فبٔفصذُو ا ؾن كرُي ن ا٢كساقي فامتٍزث تشٛك تَلة ميزُي

ؾصفوا ثٜك اًـَوم مبا ًضحط مساقَِا تعًصلني كاًحًا ٔبما تشهص حاًًت اًفٌون َّف اَسِا و زَسِا و ث َوم و اًـ

ت و اًلاًة من ٔبما تشهص اًفاقست واٍمثص ـ١ك وَسوا رٛك حسا ٔبو ثـًصفا . و ا٢كوضوغ وا٢كساقي اًِت حيخوَيا اً

ؽذزاسة رٛك اًـ١ك وَسوا رٛك زسلا و  ن فاقست اًـ١ك كري موضوؿَ ُو بٔ  اٙكى ذؿا ٕاَل ُشا اًخيًو

ًُست ؾَْنا ، فاًفاقست مُتثحة و انص ئة ؾن اًـ١ك تخٜك ىلا بٔن اٍمثصت انص ئة ؾن اًضجصت و مساقِل ، فو 

ن ُو َجٍك ا٢كساقي ا٢كضحوظة ِبِة واحست  ا٢كساقي فعاز اًـ١ك اٙكى ٍمتزي ثضرعَخَ ؾيس ؿَلاء اًخسٍو

دٍصن ٔبن ًسوهوا ملسمة ؾن اًـ١ك ني من ا٢كخبٔ موضوؾَة اكهت ٔبو كاقَة . ُث ٕاهَ حصث ؿاذت ا٢كعيف

 مثصاثَ و ما ًخـَق تَ َّف ظسز معيفاِتم.ومساقِل و 

 

شٍ ا٢كحاذىء اًـَّشت :  ُو

ا٢كاهؽ من ذدول مساقي من ؿَوم ٔبدصى َ اًخـًصف اّكامؽ ٢كساقي اًـ١ك وحبوزَ و ًلعس تحسٍ : و  -6

 . فَِ

 . مساقِلواّكِة اًِت ثخوحس فَيا معاًحَ و ال ا٤كسذ اٙكى ًححر فَِ اًـ١ك ُو ا٣كو موضوؿَ :  -0

 . مذـَمَ َّف اٗكاٍزنحيعَِا ذازش اًـ١ك و  ظم اًفاقست اًِتمثصثَ : و -4

 . ؿالكذَ تلرٍي من اًـَومًلعس ِبا ظٍك اًـ١ك و وسخذَ : و  -3

 . ٔبطمَة تني اًـَومفضِل : ما ٌَـ١ك من مزنٌك وُشف و  -2

ٔبزىس كواؿسٍ نلا ن واًخعيَف َّف اًـ١ك و وضؽ ٔبساسَ و ًـِن تَ ٔبول من اتخسٔب اًخسٍوواضـَ : و  -1

 . ٌضمي ثعوز اًخبًَٔف َّف اًـ١ك و مصاحِل
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  ؿالما ؿَََ.بٔ ؿَََ ٍمتَزٍي ؾن كرٍي حِت ٔبظحح  ظَلِا اُي ُشا اًـ١كبٔ اَسَ : و ًـِن الاًلاة اًِت  -1

و اًصوافس وا٢كعاذز و  -2  . اأٔلس حاة اًـَمَة اًِت ٌس متس مْنا اًـ١كاس متساذٍ : ُو

 . ًلعس تَ اْكْك اًَّشؾى ًخـ١ك ُشا اًـ١ك من تني اأٔلحاكم اًخكَفِة اٖكسةحْكَ : و  -3

لصزُا و  -62  موضوؿَ. اًِت ثيسزح حتتمساقِل : وظم ا٢كعاًة اًِت ًححهثا اًـ١ك ًو

 حسٍ : ٔبى ثـًصف ؿ١ك ٔبظول اٗكؾوت -6

اًخـصف ؿَّل مـياُا إلفصاذ ُث ٕان اًخـصف ؿَّل حلِلة ؿ١ك ما ٕامنا ٍىون ِبًخـصف ؿَّل مفصذاثَ حال ا

ُشا ًخبىٔت ا٢كععَحى اٌَلىب ؾيس الاس خـلال واإلظالق و اإلضافة ُث مبـصفة ا٢كـِن ؾيس اًُتهَة و 

 مبـصفة مـِن ُكمِت " ٔبظول "   و " اٗكؾوت " و رٛك ؿَّل اًيحو األىٓت :

 ثـًصف ٔبظول اٗكؾوت ِبؾخحاز مفصذاثَ :

 : " ثـًصف ُكمة " ٔبظول

 : ٔبظي و ًعَق ؿَّل مـان مْنا  ًلة : اأٔلظول َجؽ

  ما ٌسدٌس حتلِق اًَشء ؿَََ و كري رٛك.صغ ؾيَ كرٍي و ما ًخِن ؿَََ و ما ًخف

ِبًىذاة   اظعالحا : ًعَق اأٔلظي اظعالحا ؿَّل اٗكًَي نلوهلم : " اأٔلظي َّف وحوة اٗكؾوت

ًعَق الاظي فصط نفاًة " و   ًعَق ؿَّل اًصاحج نلوهلم: " اأٔلظي َّف حْك اٗكؾوت ٔبَّناواًس ية " و 

كري ؿَّل ذالف الاظي. و –ٔبحوال مـَية  َّف –َيوس حصك اإلىاكز  ٔبًضا ؿَّل اًلاؿست اًثاتخة نلوهلم :

 . رٛك

ُو ا٢كععَح اأٔلذري و ُو مـِن  –ذما ًياسة موضوغ اًححر  –وا٥كخاز من ُشٍ الاظعالحاث 

 . اًلواؿس اًثاتخة

 : ثـًصف اٗكؾوت 

 . ؿَََ اْكغ" اٗكؾو " ؿَّل مـِن اًعَة واًيساء ٕاَل ٔبمص واْكر ؿَََ و  ُكمةًلة : ثسوز ماذت 

ن بٔ َشء فلس حر ؿَّل كعسٍ و سبٔل كرٍي َل اًإ ومن ذؿا ِبًَشء فلس ظَة ٕاحضاٍز ومن ذؿا 

اًخـحري ِبٗكؾوت ًدٌاول . و - 02ًووس :  - ذاز اًسالم ( ٝك ًسؾوا ٕاَلَيَحَ اًََ ، كال ثـاَل : ) و
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 كوَل ثـاَل : ) َل ذؾوت اْكق ( آكري وٕاَل اًحاظي و اًَّش، مفن اس خـلاًِا ٕاَل اْكقاٗكؾوت ٕاَل اْكق و 

ًَِِِصْكي َّف و   11. وكوَل ثـاَل : ) واذغ ٕاَل زتم ( اْكج : 63اًصؿس :  كوَل ظَّل ٝك ؿَََ و س١ك 

 . ٔبى ذؾوثَ" نخاتَ : " ٔبذؾوك تسؿاًة اإلسالم

َّف كوَل ثـاَل : ) كال زة اًسجن ٔبحة ٕاَل ذما  ومن اس خـلاًِا َّف اٗكؾوت ٕاَل اًحاظي ما خاء

و كوَل   006و كوَل ثـاَل : ) ٔبًوئم ًسؾون اَل اًياز ( اًحلصت :  44ًسؾوهِن ٕاًََ ( ًوسف : 

  ظَّل ٝك ؿَََ و س١ك : " ما ِبل ذؾوى اّكاََُة ؟"

َل من اأٔلحص مثي وَّف أكؽ تني الاس خـلاًني كوَل ظَّل ٝك ؿَََ و س١ك : " من ذؿا ٕاَل اًِسى اكن 

ٔبحوز من ثحـَ ال ًيلط رٛك من ٔبحوزضم صُئا و من ذؿا ٕاَل ضالٌك اكن ؿَََ من اإلُث مثي بِٓم 

من ثحـَ ال ًيلط رٛك من بِٓرمم صُئا " ٔبدصخَ مس١ك . وكوَل ظَّل ٝك ؿَََ و س١ك : " وحي ؾلاز 

 . صخَ اًحزازىثلذِل اًفئة اًحاقَة، ؾلاز ًسؾوضم ٕاَل ٝك و ًسؾوهَ ٕاَل اًياز " ٔبد

حِر  اظعالحا : ثعَق ُكمة اٗكؾوت َّف اظعالهحا اًَّشؾى و ؾيس ٔبَُِا من اٗكؿات و اًـامَني

سالم بٔى ٔبَّنا ذؾوت ذؾوت االٕ  ًـصف مـياُا تخلسٍص مضاف ٕاًََ حمشوف الص ُتاٍز فِيى ذؾوت ٝك بٔو

 622ٔبذؾوا اَل ٝك ( ًوسف :  ٕاَل ذٍن اإلسالم كال ثـاَل : ) كي ُشٍ سخَِّل

َ بٔ  اإلسالم ظم ذؾوت ٕاَل آكري َّف اٗكؾوت ٕاَلو  ون ؾُ سْ مكي ظوزُا كال ثـاَل : ) و ًخىن مٌْك ٔبمة ً

بٔمصون ِب٢كـصوف و ٍْنون ؾن اًيىص و ٔبًوئم ضم ا٢كفَحون (   623بٓل معصان :  –ٕاَل آكري ًو

 اتة و حتلِلا.مياان تَ و ثعسًلا و ٕاَل ذٍن اإلسالم ٕاخإ َل ٝك ثـاَل إ فاٗكؾوت اظعالحا : هساء اًياش 

 "كال اإلمام اًعَبى ؾْنا : " ظم ذؾوت اًياش ٕاَل اإلسالم ِبًلول و اًـمي

وكال ص َخ اإلسالم اجن حميَة : " اٗكؾوت ٕاَل ٝك ظم اٗكؾوت ٕاَل اإلميان تَ و مبا خاءث تَ زسِل 

 تخعسًلِن فامي ٔبذَبوا تَ و ظاؾُتم فامي ُبمصوا تَ "

 اٗكؾوتا٢كـِن اإلضاَّف ًكمِت ٔبظول 

ٕان ٕاضافة ُكمة " ٔبظول " ٕاَل " اٗكؾوت " ًـعى مـِن اًلواؿس و اأٔلسس اًِت ًلوم ؿََيا تًِان 

 . اٗكؾوت ٕاَل ٝك ثـاَل و ذٍن اإلسالم
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 مـِن ٔبظول " اٗكؾوت " ِبإلظالق اًـَمى اٌَلىب :

و ثخحجج مداذقَ و  ٕان ؿ١ك " ٔبظول اٗكؾوت " ِبؾخحاٍز اٌَلىب ًـس ِؿَْلاً خسًسًا ًوصم ٔبن حمتزي مفاُميَ

ملسماثَ و حتصز حسوذٍ و ضوتعَ تـس مصحٍك من ا٢كس و اًخـممي و اًخساذي كس ميثَِا اًخـحري ؾن ُشا 

ٔبو تـس مصحٍك من اّكزز " اًفن تبٔهَ " اًضواتط اًاكمٍك ٌَسَوك اإلوساَّن و ثلٍصص اْكلوق و اًواحداث

اًياش ؿَّل آكري و اًِسى و اأٔلمص  و الاَنساز َّف حواهة حمسوذت كس ميثَِا ثـًصفَ تبٔهَ " حر

  " ِب٢كـصوف و اٍْنيى ؾن ا٢كيىص ًَفوسوا ثسـاذت اًـاخي و األٓخي

وَّف اْكق ٔبن ؿ١ك ٔبظول اٗكؾوت ٕاَل ٝك ًُس كا ا ؿَّل ذؾوت ٕاَل كضااي اًخوحِس و ُكَاثَ و ًُس 

ًياش ؿَّل كاًعا ؾن مساقي اًفلَ و حًزئاثَ و ًُس مٌحَصا َّف خاهة اًحالػ اًـام ذون محي ا

كواؿس ؤبظواًل  –ٔبًضا  –خححة فٕاهَ َيمؽ اًخعحَق و الاًزتام و نلا ٔبهَ ًـِن تبٓذاة و ًعاقف مس  

ِا فٕاهَ ال َيمي ذزاسة ةزَيِا ووساقَِا وحاٍُتا موضوؾ ؾياًة ُشا اًـ١ك تبٔزاكن اٗكؾوت و مؽ  واحدة و

سالمَ ، كال ثـاَل واث ٝك و ززة اأٔلهخِاء ؿََيم ظَك رٛك ٕاال ًخخحلق اًحعريت َّف ذؾوت و اًصاُية و 

 622من اثحـِن ( ًوسف : َل ٝك ؿَّل تعريت ٔبان و : ) كي ُشٍ سخَِّل ٔبذؾوا إ 

وكس حاول تـغ اٗكؿات اًفضالء وضؽ ثـًصف ًعَق مفِوم اٗكؾوت من كِس اْكس 

 احُتاساثَ فلال : " ظم هلي ٔبمة من حمَط ٕاَل حمَط " و ًـِن ِبأٔلمة ٔبمة اٗكؾوت ةزتو  الاظعالَح

ؤبمة الاس خجاتة ٔبدصى فذيلي اأٔلوَل من حمَط اًىفص ٕاَل حمَط اإلميان و ثيلي اًثاهَة من حمَط 

 . ا٢كـعَة ٕاَل حمَط اًعاؿة

حاٍز اٌَلىب ُو : " ؿ١ك تلواؿس ؤبحاكم ؿَّل ما ثلسم فٕان اًخـًصف ا٢كلُتخ ًـ١ك ٔبظول اٗكؾوت ِبؾخ  ياءً تِ وَ 

ثـَمي و حصتَة ا٢كس خجَحني اكفة ٔبس حاة و بٓذاة ًخوظي ِبا ٕاَل متام ثحََف اإلسالم ٌَخَّش ؿامة و و 

 " حتلِق اٍمتىني ًِشا اٗكٍنو 

وذما َتسز مالحؼخَ ٔبن " اًـ١ك ِبًلواؿس و اأٔلحاكم و اأٔلس حاة و األٓذاة " ال ًلفي هواسل اٗكؾوت 

ا٢كَاكث نلا ٌس خوؾة ةزخي اٗكؾواث و ا٢كـا ت من حِر اًلضااي و اأٔلذواث و اإلماكهَاث و 

 مْنجَة اًـَلاء و ظًصلة ا٣كسذٍن ا٢كعَحني َّف اٗكؾوت واإلظالخ.   
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نلا ًَحغ اًدضاتَ تني اٗكؾوت و اًفذوى َّف حاخة ك ٕاَل اًـ١ك ِبٗكًَي و مـصفة اًواكؽ مؽ وس حة ُشا 

ؾى تلضااي ا٣كمتؽ اًكَة و اّكزقَاث اًـ١ك و ثفاوثَ َّف ك مْنلا و ٙكا َيسز اًخيخَِ ٕاَل ٔبطمَة ؿ١ك اٗكا

 اًِت ثخـَق ِب٢كسؾو َّف بٓن واحس. 

َِتّ اإلخاتة و نلا َتسز اًـياًة تبٔن اٗكؾوت ٕاَل  فاٗكؾوت ثخجَ ٕاَل بُٔي اإلسالم  اٗكؾوت مـاٝك ثـِن ِتبُمَّ

                .ٔبُي اًىذاة نلا ثخجَ ٕاَل من ال ًخسٍن تسٍن ٔبظال فٌعاق اٗكؾوت ُو اًخَّش اكفةو 

ة و االٕ واٗكؾوت ثـِن ِبًُتتَة و  ن وحزهَة ا٢كلدَني وتياء اًىواذز اٗكؾًو  . اًـمََةـَمَة و اً ؿساذ واًخىٍو

ٕارا اكن اٍمتىني ًِشا اٗكٍن من اّكواهة َة ثلوم ؿَّل ذؿامئ من اًصِبهَة واًوسعَة واإلَياتَة . و واًُتت 

ة اًِسف فذبىٔت األٔ  اًـمََة َّف اٗكؾوت فٕاهَ ًلذىض تشل ك سخة مَّشوغ ًخحلِق ُشا س حاة ا٢كـيًو

ة من سالمة ا٢كـخلس وظسق االثحاغ وَصة اًـ١ك ُث اأٔلس حاة ا٢كاذًٔبوال من اإلذالض واًخجصذ و 

ضااي اأٔلمة و اْكصض ؿَّل اًحعريت ِبًواكؽ واًخفاؿي اًعحَح مؽ كاًـياًة ِبًُتتَة واأٔلمص واٍْنيى و 

ر إ وظسق ٝك ثـاَل ، ًخحلق وؿس ٝك  ؾيسُااًوحست والاحامتغ واًخبًٓف واًضمول واًخاكمي . و 

زط نلا اس خزَف اٙكٍن من معَوا اًعاْكاث ًُس خزَفْنم َّف األٔ : ) وؿس ٝك اٙكٍن بٓمٌوا مٌْك و ًلول 

ٌَّشهون مح صُئا ًَحسٍْنم من تـس دوفِم ٔبمٌا ًـحسوهِن ال ىَن هلم ذٍْنم اٙكى ازثىض هلم و ٍميكدَِم و 

ٝك كاًة ؿَّل ٔبمٍص و ًىن ٔبنْث اًياش ال ًـَمون ( ًوسف : وكال س ححاهَ : ) و   22( اًيوز : 

06    

 موضوؿَ : -0

ٕان موضوغ ؿ١ك ٔبظول اٗكؾوت ُو اإلسالم من حِر هَفِة ثحََف زساًخَ و كواؿس و بٔحاكم اًسـى 

ََّل ؿَََ ـْ ُ َُو َو ال ً ـْ َ  . ًخىون ُكمة ٝك ظم اًـََا فاإلسالم ً

ذًيا فَن ًلدي مٌَ و ُو َّف األٓدصت من آكازسٍن ( بٓل معصان  كال ثـاَل : ) و من ًخذف كري اإلسالم

، فاإلسالم ُو ظًصق ٝك اٙكى هعحَ ًـحاذٍ ؿَّل ٔبًسن زسِل و حـِل موظال ًـحاذٍ ٕاًََ وال 22: 

ظًصق هلم ٕاًََ سواٍ تي اًعصق ُكِا مسسوذت ٕاال ُشا اًعًصق و ُو ٕافصاذٍ ِبًـحوذًة و ٕافصاذ زسوَل 

 . ِبًعاؿة

اٗكؾوت حني ًسزش ثحََف اًصساٌك آكامتة ووزازة اًيىب ظَّل ٝك ؿَََ و س١ك َّف ذؾوت وؿ١ك ٔبظول 

 : ٔبمذَ و اًلِام مبِمخَ ًـِن ما ًَّل 
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 : ورٛك من حِر اّكواهة اًخاًَة : اٗكؾوت  -بٔ 

ٔبوال : ا٢كضمون و ا٢كلعوذ و ُو تَان اإلسالم مبصاثحَ ؤبزاكهَ وُشاقـَ ؤبذالكَ ؤبهؼمخَ ودعاقعَ 

 . و حماس يَ وملاظسٍ

مصثحة و  ِهَا : من حِر ما َية َّف تالػ اٗكؾوت من كواؿس حامكة و ضواتط السمة ؤبًووايث

 . مبآلث مصؾَة

وما  مـوكاث و ما ًخـَق ِبا من بٔحاكم و بٓذاةحِر ما ًـصط ٌ٘كؾوت من مض ث و  ًِثا : من

 . اس خًداظ بٔحاكرما اًَّشؾَةٌس خجس ثساحُتا من اًيواسل و 

 . اأٔلساًَة ا٢كَّشوؿةخحلِق ٔبُساف اٗكؾوت من اًوساقي و ِر ما ًخوظي تَ ً زاتـا : من ح 

 اٗكاؾى : -ة

ما ًََق ٔبن ًخحَّل و  َّف كرٍيؿَّل اٗكاؾى من واحداث َّف هفسَ و نلا ًـِن ؿ١ك ٔبظول اٗكؾوت مبا َية

َجَؽ الاهضحاظ تَ َّف ًَزمَ ٔبن ًخزَّل ؾيَ من األٓفاث وما ًخـني ؿَََ اًزتامَ و ماتَ من اًعفاث و 

 . ذمازساثـَق ِبٗكؾوت من ٔبؾلال و ما ًخ

  مثصثَ : -4

م َّف اٗكهَا من ٔبُسافِا اًـ١ك ظم حتلِق كاايث اٗكؾوت واٗكؿات و ٕان اٍمثصت اإلحلاًَة من ثـ١ك ُش

من اس خفاضة اًحالػ واًِساًة وحتلِق اًيَص واٍمتىني وَّف األٓدصت من اًفوس ِبّكية واًيـمي ا٢كلمي و 

  : ميىن ؾصط ُشٍ اٍمثصاث تياء ؿَّل اْكَثِاث اًخاًَةو . زة اًـا٢كنيوزاء رٛك ُكَ مصضات 

 

 : نٔبوال : ِبًًس حة ٌ٘كٍ

 

ئٌاف اْكْك ِبا اس خ ي ؿَّل ثعحَق اًَّشًـة اإلسالمِة وثسط سَعاَّنا و رٛك ِبًـمٕاكامة اٗكٍن و   •

 . ا٢كواسهة تني خمخَف ا٢كعاُك َّف ُشا اًسخِيواًخحاُك ٕاٍَيا و 
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 .ا٢كبآلثو ثلََال مؽ اًيؼص اَل اًـواكة و ا٢كياس حة من ا٢كيىصاث اًلامئة ذفـا بٔ اختار ا٢كواكف • 

حمازتة اًًزف ؾن اًَصاظ ا٢كس خلمي َّف ص ِت وذحغ اًـلاقس واأٔلفاكز اًزاقفة و  ثلومي اًفىص ا٢كيحصف •

 .ظوزٍ

 : ِهَا : ِبًًس حة ٌَمجمتؽ ا٢كس١ك 

سالمِة ووَّش اًـ١ك تني ٔبتياهئا وٕاػِاز اًس ية االٕ  ا٣كمتـاثي ؿَّل اس خفاضة اًحالػ َّف اأٔلمة و اًـم• 

 . مقؽ اًحسؿةو 

ُتثة ؿَّل ما س حق • ا٢كـاهسٍن حِت ٕاكامة اْكجة ؿَّل اًياش ٔبَجـني واٍمتَزي تني اّكاَُني و  ًو

ـامي ك مبا ًَق                                                            .جس خخني سخِي ا٣كصمني ًو

              

  تـر اأٔلمة َّف مواْجة ٔبؿساهئاسـى ًخحٍصص ا٢كلسساث اإلسالمِة وٕاصـال زوخ اّكِاذ و حصص َس اً   •

 

ة ومن ُث حعول اًيَص ا٢كحني وحتلِق اًـزت و اأٔلذش تبٔ  •  اٍمتىني س حاة اًلوت ا٢كاذًة و ا٢كـيًو

 . ٣كمتـاث ا٢كسَمني

 

 : ٕاَل اٗكؾوت راِتا  ًِثا: ِبًًس حة

 

زذ هَس ازْجا واسدداهة سخِي ا٣كصمني و اق اًضز ِبا من ذاذَِا ٔبو ذحلاًة اٗكؾوت من ٕاْك  •

 . اًاكقسٍن

ا٢كاكن ذما ًـني ؿَّل حتلِق ٔبًووايث اٗكؾوت َّف حسوذ اًزمان و اختار اًلصازاث ا٢كالمئة ثضبٔن  • 

 . اأٔلُساف

ة و اًخًس َق تُْنا و اًـمي ؿَّل حاكمي األٔ   •  . تني ٔبزِبِبا أكؽ تني جمِوذاِتا و اإلظالخؾلال اٗكؾًو

 

 :                                                                           زاتـا : ِبًًس حة ٕاَل اٗكؿات 
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ضواتعِا واًزتهَة مبصاحَِا ودعاقعِا و  ذمازسة اًُتتَةـ١ك ٔبظول اًـمي اًُتتوى اًفصذى وأكاؾى و ث • 

 . ذما حيلق وحوذ اإلوسان اًعاُك

ن ؿَّل ادذالف ٔبظيافِم ؤبحواهلم و اًحعريت َّف حاحتعَي •   .مـامٍك ك مبا ًََقل ا٢كسؾٍو

اهضحاظ اٗكؿات وذوٌك و  ؾوت تـصط اإلسالم ثضموَل ؾلِست وُشًـة ذًياً حتلِق اًحعريت َّف هَفِة اٗك •

كاًة اًلاايث ٕارا اكن ُسف اأٔلُساف و و . ِبْكصنة اًعموحة َّف حسوذ ا٢كمىن تسون ٕافصاظ ٔبو ثفًصط

فلِِا وبٓذاِبا تـ١ك ٔبظول اٗكؾوت و ـى اٗكؿات ُو مصضات زة اأٔلزط واًسمواث فٕان اإلحاظة من س

حيلق زنِن اًعواة ًـامَني و ى اما حيي من وساقَِا ؤبساًَْبا ّكسٍص تبٔن ٌسسذ ُدعَ ؤبحاكرما و 

ىني كال ؾز ثـاَل ًـحاذٍ ا٢كؤمٌني ِبًيَص واٍمت ًَخحلق اًلدول ِمن َُثَّ ًبىٔت وؿس ٝك االثحاغ َّف اًـميو 

  31: ) و اكن حلا ؿََيا هَص ا٢كؤمٌني ( اًصوم :   خيو 

 وسخذَ :  -3

ازثحاظَ تلرٍي من اًفٌون ًًس حة ذكِلة من ٔبظول اٗكؾوت " تلرٍي من اًـَوم و ؿالكة " و ٕان وس حة 

حِر ٔبن ؾيا  ُشا اًـ١ك مض خلة من ٔبظول ؿَوم اسالمِة خمخَفة فاٗكاؾى ٕاَل ٝك اٗكازش ًِشا 

واٍف ِبأٔلحاكم اًـ١ك ًًدلى َل ٔبن ٍمتىن من مـصفة َصَحة ِب٢كساقي الاؾخلاذًة ؤبن ٍىون َل ٕا٢كام 

ٕاضافة ٕاَل ذزاسة ةزخي اٗكؾوت  اًفلَ اٗكؾوىحُتاذ و اًَّشؾَة اًـمََة وظصاقق اسدداظِا ؤبظول الا

 ٔبساًَْبا ووساقَِا وؾلداِتا ومـملاِتا وما ٍصثحط ِبًواكؽ من ذزاساث متس ُشا اًخرعطومٌاصمِا و 

اًـَمى اأٔلمثي ًخخحلق  اأٔلسَوةواًَّشًـة وا٢كْنج واًسريت واًخازخي و  فال قِن ؾن احامتغ اًـلِست.

  ًِان ُشا اًـ١ك.تشٛك ُكَ ٍىمتي ت اًحعريت و 

١ك ما ؿساٍ من اًـَوم و اًفٌون وِبشٍ اًَِئة الاحامتؾَة ا٢كصهحة من ؾيا  ؿَوم خمخَفة ًلاٍص ُشا اًـ

اٗككِق وال ثلِن ؾيَ َّف جماَل ًضموَل واجساغ ثؼِص رسعَخَ ا٢كمتزيت فال ًلِن ؾْنا َّف ختععِا و 

ؾلِست ٔبو جمصذ ظًصلة  وبٔ ـ١ك ؿ١ك ُشًـة مـة ٕار ًُس ُشا اًمتزٍي ِبشٍ اًَِئة ا٢كصهحة اّكاهعاكَ و 

ؤبسَوة َّف اٗكؾوت ٔبو ذزاسة َّف ةزخي وواكؽ و تُئة اٗكؾوت سمااًن ٔبو ماكاًن ٔبو مـصفة مبِازاث اإلذازت 

خبًٔف من رٛك ؿَّل رٛك فٕان  ُكَ فِو ؿ١ك رو رسعَة ممتزيت و و فذون االثعال وٕامنا ُو ما َيمتؽ ًو

 من ْجة نْثت موازذٍ و زوافسٍ آكعوض اًوْجيى فِو ٔبع ؿالكذَ تلرٍي من اًـَوم ظم اًـموم و

و اٗكؾوت و بٔ وؿالكاثَ و   . اًُتتَةدط من ْجة مِساهَ ٕاال ُو
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مح حني ميازش ك مْنلا اًخـَمي اٗكاؾَة ا٢كصرعط و ؿَّل ما س حق فٕان اًـالكة تني اًـا٠ك ا٢كخ وثبٔسُساً 

من ْجة ذزاًخَ واص خلاَل تـَوم  وسؽبٔ عوض اًوْجيى فسائصت اًـا٠ك بٔع و آكواٗكؾوت ظم اًـموم و 

األآلث ٔ ظول اْكسًر وبٔظول اًفلَ و ؿَوم اٌَلة و َنو رٛك . وذائصت اٗكاؾَة ٔبع ؤبوسؽ اًوساقي و 

ٔبساًَة اًُتتَة ووساقي اًخبٔزري واًخـحري وظصاقق اص خلاَل تخازخي وواكؽ اٗكؾواث و من ْجة ذزاًخَ و 

ًلول تبٔن اًـَلاء ؾيوا ِبٗكؾوت شا اًخبٔظَي من اال مييؽ ُاإلذازت وفٌون االثعال وَنو رٛك . و

ٔبكسز آكَق ؿَّل اًِساًة و اكهت اٗكؾوت ِبم اِبا اكهوا ٔبوَل اًياش ِبٗكؾوت و ٔبس حوكضاايُا وؿَورما و 

ضم اٗكؿات فِم َّف  –ؿَّل اًخحلِق  –مساٛك اإلظالخ و اًخلَري ِبم ٔبزصس ٕار اًـَلاء اًفلِاء ٔبسـس و 

اخة اًياش ٕاٍَيم بٔؾؼم من حاحُتم حِبم َيخسى اْكريان َّف اًؼَلاء و  اًسلاءاأٔلزط مبزنٌك اًيجوم َّف 

 . َل اًعـام و اًَّشاة و ظاؾُتم ٔبفصط من ظاؿة ااُلرماث و األِٓبءإ 

 فضِل : -2

ًفوق ؿَّل اًـس فٕان َل ما ٌَلِام ِبٗكؾوت من فضاقي ؿ١ك ٔبظول اٗكؾوت  َيي ؾن اْكَص و ٕان فضاقي 

حًزي اًفضي فبٔحوز اٗكؿات مضاؾفة ٔبتسا و اٗكؿات اًفلِاء تبٔظول أٔلحص و هَ تخـ١ك ؿَمَ حيعي معمي األٔ 

ن كامئني ؿَّل حسوذ ٝك حيفؼ ثـَاميً و  اٗكؾوت ًُتكون َّف ملاماث اأٔلهخِاء ثـَلاً  ون اٗكٍن من اًُو

صؾون سفِية ا٣كمتؽ ٔبن ثلصق َّف حباز اًضِواث ٔبو اًض ْباثو   . َيسذون ٔبزاكهَ ٍو

ة ا٢كبٔموز ِبا كصبآًن وس ية و َل حتلِق اْكْكة اٗكوتخـ١ك ٔبظول اٗكؾوت ًخوظي إ  حعريت ثخحلق اً ؾًو

خوظي ٕاَل ٔبحاكم ٝك ثـاَل َّف اًيواسل ثسخِي اٗكؾوت و ٔبساًَْبا و  ا٢كَمة و مٌاشم اًخلَري وساقَِا ًو

  مساقِل ا٢كس خجست.ووساقِل و 

َّف و .اٙكزوت من ُشٍ ا٢كزنٌكن اٗكؿات اًـَلاء َّف إ ؿات وززة اأٔلهخِاء َّف اًزتهَة واًحالػ ففٕارا اكن اٗك

لا. ٍن " زواٍ اًحزازى و مس١ك و كرُي َُ َّف اّٗكِ ِْ  اْكسًر : " َمن ٍُصِِذ ُٝك تَ َذرْيًا ًَُفلِّ

فاٞك ًععفى من ا٢كالئىة زساًل كال اجن اًلمي : " ٕان افضي مٌاسل آكَق ؾيس ٝك مزنٌك اًصساٌك 

ن حـَِم وساقط تٌَُ وتني ؾحاذٍ َّف ثحََف ؾيس ٝك م هَف ال ٍىون ٔبفضي آكَقومن اًياش و 

 حـي ٔبُشف مصاثة اًياش تـسضم مصثحةٔبحاكمَ ....  و زساالثَ وثـًصف ٔبسلاقَ وظفاثَ ؤبفـاَل و 

ِم تبَّٔنم َيَفوَّنم ؿَّل مٌاصمِم وظًصلِم من هعَحُتم ًْٔلمة وٕازصاذضم اًضال هَاجُتم َّف ٔبذم ذالفُتم و 

ؿَّل ًس اًؼا٠ك ؤبمصضم ِب٢كـصوف وفـِل وَّنَيم ؾن ا٢كيىص وثـَميِم اّكاُي وهَصضم ا٢كؼَوم ؤبذشضم 
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اّكسال ِبًِت ظم َمؤمٌني اًلافَني و ا٢كوؾؼة اْكس ية ٌت اَل ٝك ِبْكْكة ٌَمس خجَحني و اٗكؾو وحصنَ و 

 . ٔبحسن ٌَمـاهسٍن ا٢كـصضني

اٗكٍن   اٙكى ًخوكف ؿَََ ثحََفَّف سخِي ٝك فٕان ظَة اًـ١ك مـسوذاً و  وٕارا اكن ظَة اًـ١ك محموذاً 

ق ؾيس سَعان خائص ٕاكامذَ من ٔبؾؼم اّكِاذ ، كال ظَّل ٝك ؿَََ و س١ك : " ٔبفضي اّكِاذ ُكمة حو 

 ٔبتو ذاوذ واًُتمشى." ٔبدصخَ ٔبمحس و 

فٕان اٗكؿات اٙكٍن  اأٔلزط ٌ٘كؿات معوماً ٝك ؿَََ و س١ك ؤبُي اًسمواث و  وٕارا اكن ذؿاء اًيِب ظَّل

ٔبظَحِم َّف ا آكري فِم بٔحسن اٗكؿات كواًل و ًعََـة من ُشهفصوا ًَخفلِوا َّف ٔبظول اٗكؾوت ضم َّف ا

 .ا٢كسَمني معال

مثي اٗكؿات اًـَلاء  هَ ال ًسزك ٔبماهة اًكمة وال فلِِاً إ فوٕارا اكن ْجاذ اٗكؾوت ِبًكمة َل فضي هحري 

 كال ٕاهِن منو  معي ظاْكاً ؿا ٕاَل ٝك و ذمن ذَ  من بٔحسن كوالً اًـ١ك اًيفُس ، كال ؾز و خي ) و  ِبشا

حيفغ ٝك ِبم  ٔبًوئم وٝك اأٔلكَون ؿسذًا واأٔلؾؼمون ؾيس ٝك كسزاً   44ا٢كسَمني ( فعَت : 

ا َّف كَوة تٌُاثَ حِت ًوذؾو جحجَ و  ززؾُو ة اًحعريت ص حاُِم صمم ِبم اًـ١ك ؿَّل حلِلبٔ ُا هؼصاءضم ٍو

اّكاَُون وَصحوا ٔبوسوا مبا اس خوحش مٌَ و ِبُشوا زوخ اًَلني واس خالهوا ما اس خوؾٍص ا٢كُتفون و 

  . اٗكؿات ٕاَل ذًيَؿَّل ٔبًوئم ذَفاء ٝك َّف ٔبزضَ و اٗكهَا تبٔتسان مذـَلة ِب٤كي األٔ 

من ٔبُشف اًـَوم ؿ١ك ٔبظوًِا  ٔبهفـِا ؾيس ٝك فٕانَّ ٕاَل ٝك من ٔبُشف اأٔلؾلال و  وٕارا اكهت اٗكؾوت

ـ١ك واًحعريت تبٔظول زخت ٌ٘كؿات معوما فبٔزِبة اًك فضي ؤبهفـِا ٌ٘كاؾى ٌوَمسؾو ؿَّل حس سواء و 

اٙكٍن ٔبوثوا اًـ١ك ذزخاث ( ) ٍصفؽ ٝك اٙكٍن بٓمٌوا مٌْك و  ٔبحصى . كال ثـاَل :اٗكؾوت وفلِِا تَ ٔبوَل و 

 66ا٣كاذٌك : 

االقخالف وهحش من ٔبؾؼم س حي اًوحست و وال ًفوث َّف ُشا ا٢كلام اًخبٔهَس ؿَّل ٔبن ثـ١ك ُشا اًـ١ك 

اًخزاًف تني اٗكؿات مصذٍ وما كس ًوخس من مؼاُص اًفصكة و  ٕاظالخ راث اًحنياًُفْصكَة  والادذالف و 

 َل ٔبموز نثريت من ٔبطمِا :إ 

نشا ؿ١ك ٔبظول اٗكؾوت وفلَ ذمازس ُتا ودفوث هوز اًصِبهَة اأٔلظَي و  قَاة ٔبو ضـف اًـ١ك اًَّشؾى

ة و  َّف اًعسوز ِن ؾن كَحة زوخ اًخبٔظَي اًضلاقي اًسَفِة. فال قوضـف اًخحلق ِبأٔلذالق اًيحًو
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اًؼِن واًخفًصق تني ا٢كلدول وا٢كصذوذ من آكالف وا٤كْك وا٢كدضاتَ من اًيعوض واًلعـى و  اًـَمى

 . من اٗكالالث

 واضـَ : -1

 وضبٔت ؿ١ك ٔبظول اٗكؾوت و ثعوزٍ :

ا َّف مْنج اأٔلهخِاء ظَواث ٝك ٕان مفصذاث ُشا اًـ١ك كسمية كسم اٗكؾوت ٠ك ًيفم ؿ١ك اٗكؾوت ؾن معَِ

ِبا اٗكؿات ٕاَل ٝك حِال جفَي و٢كا كام ؾحس معَِا ؾحاذت ًخلصة  اٗكؾوت و سال ؿ١ك ماوسالمَ ؿََيم و 

اثحاؿَ ختصح  مزهَاس١ك ًسؾو ٕاَل ٝك ةًَا بآيثَ ومـَلاً احاكمَ و زسوَل ظَّل ٝك ؿَََ و ٝك و 

ٔبَصاتَ َّف مسزس خَ وثفلِوا تـَمَ وثبٔذتوا تبٔذتَ ؤبجنز ٝك هلم وؿسٍ فبٔػِص ذًيَ ؤبؿَّل ُكمخَ ؤبؾز 

اكهت خي اّكِوذ فتَلوا فَِ ك مدَف ن بِٓز اأٔلسالف فًَّشوا اإلسالم و اًخاتـو ٔبُِل واكذفى

 .مَصوفة ٕاَل حفغ اًـ١ك وٕاثلان اًـمي

اكن زط اَتِت اًـَوم وْجة اًخبٔظَي واًخلـَس و ذاهت َل األٔ زٍ ؿَّل اٗكهَا و وؾيسما ثسط اإلسالم هو 

ْناؿ١ك اٗكؾ حِيا وَّف نخة اًخفسري وُشوحاِتا حِيا ونخة  وت ٔبتواِب مٌثوزت َّف نخة اًس ية وذواٍو

ر ٠ك َيمتؽ من رٛك ؿ١ك ِب٢كـِن الاظعالَح ٌَـ١ك أٔلن مدـاًسري واًخازخي واًُتامج بٔحِاان ٔبدصى و

ال ٔبمصا ىن اٗكؾوت ٕار راك معاًل رمجوزا و٠ك حاذُا ِبًخعيَف ُو اْكاخة ٕاٍَيا وٕافص ثبٔظَي اًـَوم و 

ثدٌفس زحِلِا ٕاَل ٝك جّسى زوهحا َّف ٔبوظاَل و َ انصعا ِبٗكؾوت مس خوزا ٕار اكن ا٣كمتؽ اإلسالزم ُك

 . حٌحاثَ

اكهت اٗكوٌك اإلسالمِة بٓهشاك حصى اٗكؾوت ٕاَل ٝك ٔبوَل وػاقفِا َّف اٗكاذي و حموز ؿالكاِتا َّف و 

و تلاهئا ختاظة ِٕبزسال اٗكؿات وثسؾو  آكازح تي اكهت حصى اٗكؾوت زس وحوذُا و هؼام حِاِتا

 . اًخلَري و حًزي اًـلداث ٔبمام اٗكؾوت ِبّكِاذوفوذ وثسؾو ِبْكس حة و ِبس خلدال اً

فاكن ا٣كمتؽ بٔفصاذا و حلاؿاث حاكمًا وحمىومني مذحللني َّف أكٍك تلوَل ثـاَل : ) اٙكٍن ٕان مىٌاضم َّف 

  36ٞك ؿاكدة اأٔلموز ( اْكج :صوا ِب٢كـصوف و َّنوا ؾن ا٢كيىص واأٔلزط ٔبكاموا اًعالت وبٓثوا اًزاكت ؤبم

من تـسضم ذَف ٔبضاؾوا اًواحداث واثحـوا اًضِواث ؤبطمَوا اًـ١ك  وتلى اأٔلمص ملازِب حِت ذَف

ثفصق مشَِم ذٍوُتم وسوال ذالفُتم و اًـمي ؿَّل خمخَف ا٢كس خوايث مفا اس خفاكوا ٕاال ؿَّل اس خالة و 
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حاث و ِبًلِن فلصاً وثلري حاهلم واسددساهلم ِبًلوت ضـفا وِبًـزت رال و  –ل فالتس ٕان ظا . ٕاال ٕان اًس ُّ

ٕان اس متصث فالتس من َصوت و ثياذى ا٢كعَحون من ك خاهة من ًلؼة واًلفٍك و  –ِٕبرن ٝك 

ة ؿاذث اٗكؾوت ًخحـر اأٔلمة من خسًس فىذسضم و ًَـوذ ا٢كسَمون ٕاَل ساتق ؾِسضم و ساًف جم

عفون اٗكواء و  صا ٢كا انخيف هؼجصسث اْكاخة ٕاَل ُشا اًـ١ك ِٕبْكاخ اٗكؿات اًـَلاء ٌضرعون اٗكاء ًو

اٗكؾوى من مغوط َّف تـغ مفاُميَ وذَي َّف تـغ ٔبظوَل ما ٔبحاظ ِبًـمي اأٔلمة من ْجاٌك و 

 دعوزت َّف هواسَل وؾلداث معََة َّفَجوذ َّف وساقِل و كعوز َّف ٔبساًَحَ و واضعصاة َّف مٌاُجَ و 

ٍِ ةزت وجضوَيَ و  لَ ةزت ادصىظًصلَ ِتسف ٕاَل َوِبِذ  . ثـًو

ة وثَازاث اسالمِة و مت َّف اًـَص اْكسًر َّنوكا ة و اإلؿالمِة  ؾصفتضة ذؾًو ا٢كؤسساث اٗكؾًو

ة و  ؾَة ك رٛك ذسمة ًلضَة اٗكؾوت اأٔلكسام اًـَمَة َّف اّكامـاث اًَّش وثبٔسست اًكَاث اٗكؾًو

ن ُشا اًـ١ك َّف ٔبوَل كا ا حمسوذاً و ؤبزاكهَ فاس خوى  احمتـت ٔبحزاٍؤي و ُث حاكم ال حصم ٔبن اكن ثسٍو

وٕان ٠ك َيي من  ؿاظفة وحلاساً  –َّف اًـَص اْكسًر  –وَل صم فلس اكن بٔ  تالوكام ؿَّل سوكَ و 

. فال جعة ٔبن ٌس خفِس  ثلـَسا وٕان ٠ك َيي من ؿاظفة و حتمُسثبٔظَي وثلـَس ُث ٕان بٓدٍص اكن فلِا و 

حَصُا مبواضؽ اًٌزي وماكمن ًضحط وسان اًساتق فِؤظي ٌ٘كؾوت مٌاصمِا و اًالحق م قَِا ؤبُسافِا ًو

 كسميا كِي : ُك حصك اأٔلول ًْلٓدص ؟اًصصس ؤبس حاة اًـالح و آكَي ومواظن 

ذىء اأٔلمص َسة اًوؾغ ذما َتسز مالحؼخَ ٔبن اًخعيَف آكاض َّف اٗكؾوت ٕاَل ٝك ٔبذش َّف ِبو 

س َّف اٗكهَا و  ُز ٍصقة َّف األٓدصت حِر ؾصفت ٔبتواة اًصكاقق واًخشنري وا٥كاظحة مبا ٍصكق اًلَوة ٍو

س جىذة مس خَّف ؿامة نخة اْكسًر اكًعحاخ وا س ًإلمام اجن ًسَن ؤبفصذث ٔبتواة اًُز لٍك اكًُز

س ًإلمام ٔبمحس وَنوا٢كحازك و   حماسخُتا.   رٛك ذما ٌض متي ؿَّل ذؾوت اًيفس و  اًُز

كس َجـت دعحَ وجماًس وؾؼَ َّف ٔبسفاز ؿسًست وسى جىذاتَ اًوؾؼى " اًخحَصت " و ُث خاء اجن اّك

ََّف نخاًِب تـيوان "  مثي " اٌَعف َّف اًوؾغ " و " اًضفاء َّف موؾؼة اْكاكم و آكَفاء " ُث َبً

اض وا٢كَُشنِّصٍِن " مضيَ ظاقفة من اًلواؿس اأٔلساس َة َّف اٗكؾوت ٕاَل ٝك و تَاان  ًىِفِة اٗكؾوت و اًُلعَّ

ا٢كشهٍصن َوهُخَفًا ُمِضَئة من حوامؽ اًكم ؿة من اًلعاض و ُشوظَ نلا مضيَ حصامج مجمو بٓذاة اٗكاؾى و

ُشا اًفن تبٔسلاء زالزة : اًلعط كس َسى اجن اّكوسى ؾن اًعحاتة مفن تـسضم و ؽ اًحَان وزواق

ُؼ زمحَ ٝك ُو واضؽ ُشا اًفن ٠ك  231اًوؾغ فَو كِي: ٕان اجن اّكوسى ا٢كخوَّف ؿام واًخشنري و 

اًلعط ُكِا ثيسزح حتت مـِن واحس ُو اٗكؾوت اَل ٝك واًخشنري و ٍىن تـَسا . ؿي ٔبن اًوؾغ 
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ؿَّل ما ٠ك ٍىن فَِ ؿ١ك اًىذاة  ما وزذ ؾن اًسَف من رم ٌَلعاض مفحمولعاتة و و ِبٓكبٔ ِبً م 

اإلذالض . ًولس ؾِن اًـَلاء ِبًخفعَي َّف اًعواة و و ما ٠ك ًخحص بَٔصاتَ فَِ اًعسق و اًس ية بٔ و 

ٔبتواة من ص َّف نخاتَ " مْناح اًـاتسٍن " و مساواِتا فضة اًلزاَل ثسِم وافو مساقي ؿالح اًيفوش 

َِ " ِؿََي اًيفوش وُمساواِت" ٕاحِاء ؿ َْ َ رَي ا " و " اأٔلذالق و َوم اٗكٍن " و نشا اجن حزم َّف نخات  . اًّسِ

  ثَمَشٍ اجن اًلمي َّف نخْبلا اًيافـة ال س امياًلاًة ص َزا اإلسالم اجن حميَة و ؤبوَّف ؿَّل 

  ةنخاًسائٍصن " أٔلمح اسلاؾَي اًِصوى و مسازح اًساًىني " الجن اًلمي َّف ُشخ " مٌاسل ا "

     . كري رٛكو حاذى الازواخ " و" اًفواقس " و " اًخحفة اًـصاكِة َّف اأٔلؾلال اًلَحَة " الجن حميَة  "

يفوش وزايضُتا ةزت ٔبدصى َّف حصتَة اً ُي اًـ١ك ًضـون ُنخحا َّف اًوؾغ وَّف آكعاتة ةزت وما سال بٔ و 

من ْجة ٔبدصى نلا فـي ٔبتو هـمي اٗكؾوت ٕاَل ٕاظالخ اًيفوش وزمبا َجـوا تني اًسري واًُتامج من ْجة و 

َاء و ظحلاث اأٔلظفِاء " و اأٔلظْباَّن َّف نخاتَ " حََ  اإلمام اٙكُىب َّف " سري ٔبؿالم اًيحالء "    ة اأٔلًو

ة و و   اًخبىٔس نلا فـي اجن اًلمي َّف نخاتَ " ساذ َل الاكذساء و إ لَ واٗكؾوت اًفزمبا َجـوا تني اًسريت اًيحًو

ٔبذة اٗكهَا و اٗكٍن "  " زمبا ثضميت نخة األٓذاة ُشا ا٢كـِن وىذاةا٢كـاذ َّف ُسى ذري اًـحاذ". و 

ٔبحاكرما و ٌَلاوزذى و " األٓذاة اًَّشؾَة " الجن مفَح اْكيحَّل ، نلا ظيفت نخة مدىصت َّف اْكس حة 

الجن حميَة و " مـا٠ك اًلصتة َّف ذامح " اأٔلمص ِب٢كـصوف واٍْنيى ؾن ا٢كيىص " الجن آكالل وبٓذاِبا وى و 

َتاٍ بٓدص ًـِن مبلازهة اأٔلذاين َحة " الجن اأٔلدوت اًضافـى . وكس ثواهة مؽ ُشا الاَتاٍ أبحاكم اِْكس ْ 

اًصذ ؿَّل ا٥كاًفني َّف ٔبظي اٗكٍن وىذاة " اّكواة اًعحَح ٢كن تسل ذٍن ا٢كس َح " الجن حميَة و و 

كـت تدٌحَة " ُساًة اْكَازى " الجن اًلمي . ٕاال ٔبن هلٍك هوؾَة خضمة َّف اًخعيَف َّف ُشا اًـ١ك كس و 

اًَّشًـة وٕاسلاظ آكالفة َّف اًـَص اْكسًر ومؽ حماوالث اٗكؿات وا٢كعَحني الس خئٌاف اْكَات 

اإلسالمِة اْكلة َبْوَخَسْث ًِشا اًـ١ك مساذي وزوافس ؿسًست وظَخَ ِبًس َاسة اًَّشؾَة ةزت وِبًفلَ 

   .                                    ؤبحاكم اًيواسل ةزت وتـَوم اْكَات ووساقي االثعال واًخـحري ةزت

ٔبظول اٗكؾوت ًدٌاول ِبشا الاْس وحىذة فدَ نخة وذزاساث وثـس َّف ثبٔظَِل مساذي وتسٔب ؿ١ك 

فال جعة ٔبن ٌس خفِس وةزَيا ومْنجا و دععا ووساقي و  ثسزش اٗكؾوت من خمخَف حواىْبا فلِاو 

ضحط وساقَِا اًالحق م حَصُا مبواضؽ اًٌزي وماكمن ن اًساتق فِؤظي ٌ٘كؾوت مٌاصمِا ًو ؤبُسافِا ًو

كسميا كِي : ُك حصك اأٔلول ًْلٓدص ؟ وذما َتسز مالحؼخَ بٔن آكَي ومواظن اًصصس ؤبس حاة اًـالح و 

ا٥كاظحة مبا ٍصكق ذىء اأٔلمص َسة اًوؾغ واًخشنري و اًخعيَف آكاض َّف اٗكؾوت ٕاَل ٝك ٔبذش َّف ِب
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س َّف اٗكهَا و  ُز قق َّف ؿامة نخة اْكسًر ر ؾصفت ٔبتواة اًصكاٍصقة َّف األٓدصت حِاًلَوة ٍو

س جىذة مس خاكًعحاخ و  س ًإلمام اجن ا٢كحازك و اًسَن ؤبفصذث بٔتواة اًُز س ًإلمام لٍك اكًُز اًُز

 . َنو رٛك ذما ٌض متي ؿَّل ذؾوت اًيفس و حماسخُتأبمحس و 

   ٔبسلاء ؿ١ك ٔبظول اٗكؾوت :اَسَ : -1

ؿَّل  ؿَو مزًنخَ ٕار ٔبن نْثت اأٔلسلاء ثسلًَّشفَ و  ا٢كحازك و ثيوؾت ورٛك ثـسذث ٔبسلاء ُشا اًـ١ك

 :سلاء ا٢كـا ت ما ًبىٔت ؾؼم كسز ا٢كسمى ومن ٔبصِص األٔ 

 

  : ؿ١ك اٗكؾوت • 

ا ثيا و ٔبع ٔبسلاء ُشا اًـ١ك ؤبوسـِا ؤبمشَِا ؤبنُْث اس خـلااًل ، و ِبَسَ ُظيِّفَت نخة نثريت من واًل و ُو

اٗكؾوت " ًفضٍَك اٗكنخوز محمس ٔبتو اًفذح اًحَاهوَّن ، حِر ٔبطمِا ؿَّل سخِي ا٢كثال : " ا٢كسذي ٕاَل ؿ١ك 

الم ٌَياش وثـَميَ اأٔلظول اًِت ًخوظي ِبا ٕاَل ثحََف اإلسلوَل : " ُو مجموؿة من اًلواؿس و ؾصفَ ت

ؿات ا٢كـا ٍنثعحَلَ " و و   . ؿَّل ُشا الاْس ذزح نثري من اًُىذَّاة و اٗكُّ

 

 : ٔبظول اٗكؾوت • 

ًًَِا معاوثسذي بٔذٌك اٗكؾوت و  ا ؤبزاكَّنا ذدواًل ٔبوَّ ٓ حاكما و بٔ ُث ميخس هعاق ُشا ا٢كععَح ًُضمي ذُز ذاِب ب

من ظيَؽ من نخة َّف ٔبظول اٗكؾوت ثخـَق ِبٗكؾوت َّف وساقَِا وهواًسِا ا٢كخعٍك تلضَة اًحالػ و 

اٗكؿات توَح ُشا ا٢كـِن اًواسؽ نلا َّف نخاة " بٔظول اٗكؾوت " ًفضٍَك اٗكنخوز ؾحس اًىصمي اًـَلاء و 

بٔظول اٗكؾوت وموضوؾِا ووساقَِا وبٓذاِبا وما ًخعي ًسان ، حِر مشي نخاتَ نثريا ذما ًخعي تس 

ن من مساقي وٕان ذال اًىذاة ؾن ثـًصف اظعالَح ذكِق ًِشا اًـ١كِبٗكاؾى و   . ا٢كسؾٍو

 

  : مٌاشم اٗكؾوت  •

شا اظعالخ ًدٌاول دعط اٗكؾوت و هؼمِا وكس ًخ واأٔلظول وسؽ َّف مفِومَ فِخياول اأٔلُساف ُو

اًلواؿس نلا فـي فضٍَك اأٔلس خار محمس زسوز ٍسن اًـاتسٍن َّف نخاتَ : " مْنج اأٔلهخِاء َّف اٗكؾوت اَل و 
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هت َتمؽ اأٔلُساف اًِت اكظول و " كعسث األٔ   ٝك " حِر كال ؾن ملعوذٍ ؾن ُشا ا٢كععَح

: " ال مضاحة َّف  ُشا اٙكى ًـَيَ نثري من اًىذاة َّف ؾَصان و نلا ًلوًونتني ٔبهخِاء ٝك َجَـا و 

 " الاظعالحاث

 

  : فلَ اٗكؾوت •

و من ٔبمشي ُشٍ الاظعالحاث و ِبَسَ ظيفت نخة نثريت من ٔبطمِا : " فلَ اٗكؾوت ٕاَل ٝك "  ُو

 . ًفضٍَك اٗكنخوز ؿَّل ؾحس اْكَمي محموذ

َّنا ومن اّكسٍص ِبٙكهص ٔبن ٔبتواة ُشا اًـ١ك كس بٔفصذث ِبًخعيَف تي ؤبفصذث ِبٗكزاسة ؿَّل اؾخحاز بٔ 

 . ؿَوم مس خلٍك َّف ُكَاث اٗكؾوت و ٔبكسارما ِبامـاث اًـا٠ك اإلسالسم اًَوم

 اس متساذٍ : -2

 معاذز وزوافس ؿ١ك ٔبظول اٗكؾوت :

دََف زساٌك اإلسالم ٌَخَّش ؿامة وثـَمي وحصتَة ٕان ؿ١ك ٔبظول اٗكؾوت ميخس ًُضمي ما حيَط تد 

ًَّشؾَة ٕاضافة ٕاَل ما ماذثَ من اًـَوم ا حتلِق اٍمتىني ًِشا اٗكٍن ذاظة فُس متسا٢كس خجَحني اكفة و 

حماوالث وما َّف َّف ا٢كاىض واْكارض من َتازة وذؾواث وما َّف اًواكؽ من ٔبس حاة ووساقي و 

اإلحاظة ِبشٍ اًصوافس اًـسًست ميىن ٔبن ًدٌاول ؿَّل اًيحو اث . و اًيفس اًخَّشًة من ىزؿاث و ثوْج

 اًخاَل :

 : ؿ١ك اإلميان  -6

خضمن رٛك من اًصذ ؿَّل ما ً ان و حلِلذَ و مساقِل و هواكضَ و تبٔزاكن اإلميفالتس ٌ٘كاؾَة ٔبن حيَط 

ضم من رٛك بٔ سؽ ٔبن َيِِل من مساقي الاؾخلاذ و ما ال ٌ اًفني و كريضم من ا٥كا٢كالحست واٗكًُصني و 

 . تواظن اًـحاذاثيان ورٛك ِبًـياًة تبٔؾلال اًلَوة و اثلاذ حصازت اإلميان َّف اّكَ 

 : اًُتتَةو  ؿ١ك اأٔلذالق واًسَوك -0
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فاًلصبٓن ا٢كىَّكِ ما ، ثبىٔت تـس ؿ١ك اإلميان اأٔلذالق اًـََا ظم فصاقغ وفضاقي َّف ُشا اٗكٍن اْكيَف و 

ق اًفاضٍك ؤبن ِبأٔلذال ؾِن ثَشء تـس اًـلِست ؾياًخَ ِبأٔلذالق فِخـني ؿَّل اٗكاؾَة ٔبن حيَط ؿَلاً 

صمح كرٍي ساي ؤبن ًخـ١ك هَف ًـَمِا ٍو اًسَوك ؿََيا و حزهَة ؿَّل زؿاٍُتا و  ًخحلق ِبا معال وَسخا ُو

 اًيفوش ؾن ظًصلِا.

 ؿ١ك اأٔلحاكم:   -4 

ِل من حِر ًدٌاول ٔبحاكم اًـحاذاث وما ال ِقَِن ؾيَ من ٔبحاكم ا٢كـامالث وما ال ٌسؽ اٗكاؾى ْج

حاسن ٔبهؼمة كواؿس اًفلَ وكضاايٍ اًكَة مؽ اإل٢كام اًخام مبمٌاشم وظصاقق الاس خًداظ والاس خسالل و 

 . الاحامتؾَةالم اًدَّشًـَة وا٢كاًَة و اًس َاس َة واإلس

 : ؿ١ك اًسريت و اًخازخي  -3

َّف اٗكؾوت فسريت اًيىب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك واًعحاتة فَيلا اًحَان ٢كْنجَ اًـمَّل ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك 

ت ُث ٕان َّف ةزخي اٗكوٌك االٕ مْنا ثؤذش اًـِ ٕاَل ٝك فِيى اًلسوت وفَيا ااُلسوت و  سالمِة اًصاصست من َْبَ

ًحَصضم ُسى ذري اًلصون ء ظًصق ٔبُي اٗكؾوت َّف ك سمان وماكن و اًيواسل ما ًيضاْكواذج و 

 .                                                                         ا٢كبٔموز ِبثحاؾِم

 

 : َتازة اٗكؿات و ثَصفاث اًـَلاء -2

اٗكاؾَة ؿَّل احُتاذاث اًساتلني رملا َّف ٔبظول اٗكؾوت حِر ًلف  ثـس ثٜك اًخجازة واًوكاقؽ معسزاً 

من مض ث وما واْجِم من ؾلداث وفذاوى ٔبُي اًـ١ك َّف ا٢كـا ٍن من ٔبُي اٗكؾوت فامي ظصٔب و 

سذي َّف ُشا ذزاسة اًواكؽ سماان ً ِبٗكؾوت من ُشٍ اًلضااي َجٍك و مواكف اًعواقف ا٢كض خلٍكرٛك و 

 ا٢كفاسس.ن حصحِح اًصاحج من اأٔلكوال وثلسٍص ا٢كعاُك و ىن مماكان ؤبحوااًل ًَمتو 

 :ؿَوم اًـَص و اًوساقي ا٢كس خجست -1

عاة ا٢كياسة ًزماَّنا و ماكَّنا فٌون االثعال ووساقي اًخبٔزري ؤبساًَة آكمثي ؿَوم اإلذازت و 

 . ضواتعَتلِوذ اًَّشغ و  –َّف هفس اًوكت  – ا٢كلِستو 
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  : ُحْْكَُ -3

َن اًيؼص ؿ١ك ٔبن اٗكؾوت ٕاَل ٝك حِات ًًىبء ؿَّل حْك اٗكؾوت هفسِا و ١ك ٕان حْك ثـ١ك ُشا اًـ ـَ من ٔبْم

ال اهدَّش ٕاال ِبٗكؾوت وال ثساؾت ٔبزاكن مٍك تـس كِارما و ثالصت ٕاال تُتك ما كام ذٍن و اأٔلذاين ؤبهَ

 . اٗكؾوت و اًخـَمي واًخشنري

ٕاال ِبًـ١ك اٙكى ِيى ال حتعي كال اجن اًلمي : " ٕارا اكهت اٗكؾوت ٔبُشف ملاماث اًـحس ؤبفضَِا ف 

 "التس َّف نلال اٗكؾوت من اًحَوػ َّف اًـ١ك ٕاَل حس ًعي ٕاًََ اًسـىًسؾو تَ وٕاًََ و

غ ٕاَل سخِي رٛك ًـموم كوَل ثـاَل : ) اذٍك ؿَّل وحوة اٗكؾوت ٕاَل ٝك و وكس اثفق اًـَلاء َّف أك

ُث ادذَفوا َّف هوؾَة   21اذغ ٕاَل زتم ( اًلعط : وكوَل س ححاهَ : ) و   602زتم ( اًيحي : 

ة ومْنم من زحج اًلول اأٔلول ومْنم اًوحوة ُي ُو ؿَّل اًخـَني ٔبم ؿَّل اًىفاًة ؟ ًوٍك بٔذٌك  كًو

ٔبن مثصت آكالف اًـمََة كٍََك  مؽ هون ٔبذٌك اًفًصق اًثاَّن ٔبػِص ؤبكوى ٕاالمن زحج اًلول اًثاَّن و 

ًوحوة اًىفاِئ ؿَّل بٔهَ ٕارا ٠ك حتعي الثفاق اًلاقَني ِبثفاق اًفًصلني ؿَّل بٔظي اًوحوة ورٛك الو 

َِ و  اًىفاًة َبُِثَ َجَُؽ اًلاذٍزن كٌ  ِح نشا فٕان اًلاقَني تفصط اًـني كِسوا اًوحوة ِبالس خعاؿة مفن حِبَس َ

من اكن ؿاحزا ؾن اًخلَري فلس سلط ؾيَ ٢كيىص ٠ك ًـس مس خعَـا اثفاكا ، و ٠ك ٍىن ؿا٢كا حبْك ا

ِجة ؿَّل اًلاذز ما ال َية ؿَّل اًـاحز ًلوَل ثـاَل : ) اًوحوة ٕار مٌاظ اًوحوة ُو اًلسزت ف 

ٌَ ما " ٕارا َبَمْصحُْك تبٔمص فَبِثُوا م  : و كوَل ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك  61فاثلوا ٝك ما اس يعـمت ( اًخلاجن : 

 مس١ك                       اس خعـمت " ٔبدصخَ اًحزازى و 

ن ًلوم من اٗكؾوت مبا بٔ واحس من اأٔلمة َية ؿَََ  اًلوًني كال ص َخ اإلسالم : " وك وَّف أكؽ تني

ما جعز ٠ك ًعاًة تَ نلا ميىن أكؽ تني كرٍي مفا كام تَ كرٍي سلط ؾيَ و  ًلسز ؿَََ ٕارا ٠ك ًلم تَ

ظم واحة ًلوًني تخلس مي اٗكؾوت ٕاَل ذاظة وؿامة فآكاظة َّف تُت اًصخي وتني ٔبُِل وَّف سَعاهَ وا

س ئول ؾن زؾَخَ " ٔبدصخَ اًحزازى ُكْك م س١ك : "  ُكْك زاغ و ٝك ؿَََ و ًلوَل ظَّل  ، ؾَِن

 مس١ك. و 
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ظم واحة ذؾوت ٕاَل آكري ؤبمص ِب٢كـصوف وَّنيى ؾن ا٢كيىص و واٗكؾوت اًـامة َّف سائص ا٢كسَمني

ٌة ًسؾون ٕاَل آكري و ًبٔمصون ِب٢كـصوف و ٍْنون ؾن ا٢كيىص ، نفاِئ  ًلوَل ثـاَل : ) و ًخىن مٌْك ُبمَّ

  623 ( بٓل معصان :

ا٢كسَمني جمال زحة  كري مذُّس فسؾوتمص مذـشز و بٔ اًىفاًة َّف اٗكؾوت اًَوم  َق لُّ حتََ  نَّ ؤبذريا فإ 

، ك رٛك َّف ؿا٠ك ميوح ِبًفنت  ٔبزحة ذؾوت كري ا٢كسَمني ٕاَل اإلسالمٔبوسؽ مٌَ و فس َح مذجسذ و 

 ًدسؽ فَِ آكصق ؿَّل اًصاكؽ .    وجس خحْك فَِ اّكِاٌك و 

اًـَلاء خي اًَوم ٔبظححت فصضا ؿامًا وواحدا ؿَّل َجَؽ اٗكؾوت ٕاَل ٝك ؾز و َل ُشا فٕان وهؼصًا إ 

ٔبن ًحَلوا ذٍن ٝك حسة اًعاكة واإلماكن ؿَّل َجَؽ اْكاكم اٙكٍن ًسًيون ِبإلسالم فصط ؿََيم و 

ٛك ٔبو ًخكموا ؿَّل ًسس ٔبو معصو ٔبال ًخلاؾسوا ؾن رِبًىذاتة وآكعاتة وجك وس ٍَك اس خعاؾوا ، و 

ة اًَوم ٕاَل اًخـاون والاصُتاك و اْكاخة تي اًض  نَّ إ ف ال َّف ُشا اأٔلمص اًـؼمي . و اًخاكثفوزت ماسَّ

اي ٔبَيا اٙكٍن بٓمٌوا ؿََْك ٔبهفسْك ال ًضُك من ضي ٕارا  ) ٍصذ ؿَّل ُشا اْكْك تؼاُص كوَل ثـاَل

ال َّف ذ اْكِبواس حصك اٗكؾوت حال اًِساًة فٕان حصك اٗكؾوت خمعوض تفسا 622اُخسًمت ( ا٢كاقست : 

رى  اًِوى ا٢كخحؽ وٕاجعاة كلَحة اًضح ا٢كعاغ و اإلىاكز ً بٓدص اًزمان حِر ال مثصت وال ٔبثص ٌ٘كؾوت و 

زٔبى جصٔبًَ نلا ٔبن الاُخساء ا٢كشهوز َّف األًٓة ال ًمت ٕاال ِبًلِام ِبٗكؾوت واأٔلمص و اٍْنيى تي ٕان األًٓة 

ة من ذؾوت اًاكفص وا٢كيافق و ًخسؾو ا٢كؤمن بٔ  ُص  .فاحص فٕاَّنم ًن ًضوٍ ٕارا اكن رمخساياًال ََياة ٍو

ا اًياش ٕاىْك ثلصؤون ُشٍ األًٓة ًلس ؿاَك اًعسًق زىض ٝك ؾيَ ُشا اًفِم اًسلمي فلال : " اي ٔبَيو 

َِا و  را زٔبوا إ " ٕان اًياش  : ٕاَّن َسـت زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ و س١ك ًلولوثخبًٔووَّنا ؿَّل كري ثبًٔو

ِم تـلاة من ؾيسٍ اًؼا٠ك ف١ك ًبٔذشوا ؿَّل ًسًَ بَْوَصمَ  مَّ ـُ َ َصحَ ُتمشى و تو ذاوذ واًبٔ زواٍ " ُٝك ٔبن ً

          اًض َخ اأٔلًحاَّن.

ذَفا ٕاَل ًوم اًياش ُشا ًسل ؿَّل ٔبَّنم ال ًسفٌون ٔبهفسِم ِبًـزٌك ؾن هفؽ وحال ٔبُي اًـ١ك سَفا و 

حون ؾن رٛك  . اًياش تي و ٍُص

حصك ٔبُي اٗكٍن نُتك ٔبُي اًلذال ٌَجِاذ و  فًلول ص َخ اإلسالم اجن حميَة : " حصك ٔبُي اًـ١ك ًخحََ

اًلذال ٌَلذال اًواحة ؿََيم نُتك ٔبُي اًـ١ك ٌَخحََف اًواحة ؿََيم ، نلا ال ًًدلى ٔبن ًَفت َّف َؾُضس 

ًُس ِبًِساًة وهلم َّف ٔبهخِاء ٝك ٍ أٔلن ٝك ٕامنا ُكفِم ِبًحالػ و ٔبُي اٗكؾوت اهخفاص اًحاظي واهدضاز 
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ٝك كس ًبىٔت ًوم اًلِامة ومـَ اًصخي واًصخالن وكس ًبىٔت ًُس مـَ ٔبحس ٔبسوت فٕان اًيىب من ٔبهخِاء 

وال ٍىون ُشا ؾن ثلعري َّف اٗكؾوت ٔبو ٕاذالل ِبًحالػ فٕان اًِساًة مسَمة ٕاَل ٝك ثـاَل وحسٍ كال 

َّ  : ؾز و خي َ ى مَ سِ َيَْ  ٝكَ  نَّ ىِ ًَ وَ  َت دَحْ حْ ال َِتِْسى َمن بَ  مَ ) ٕاه            21( اًلعط :  ضاءُ ن ٌ

فاٗكؾوت ٕامنا ظم )   010وكال س ححاهَ : ) ًُس ؿََم ُساضم ًوىن ٝك َيسى من ٌضاء ( اًحلصت : 

ـَِم ًخلون ( اأٔلؾصاف :           613مـشزت ٕاَل زجْك ًو

ك ًخفاوث حبسة  ِاً ًِ َْ ؾَ  وِبً حُ احدة وُ َل ٝك ثـاَل و إ ذمازسة اٗكؾوت  نَّ إ وثبٔسُسا ؿَّل ما ثلسم ف

ظول اٗكؾوت ما ًلمي ذؾوثَ بٔ ن ًخـ١ك من ؿ١ك بٔ ؿَّل ك ذاؾَة  ٌط صْ فَ اًـمي فَ مكف واًـ١ك كدي اًلول و 

واث ٝك و سالمَ . كال اًسمت اٙكى اكن ؿَََ اٗكؿات اأٔلواقي ؿََيم ظَحة موافلة ٌَِسى و َصَ

واًلاؿست اًفلَِة ثيط ؿَّل ٔبن " ما ال ًلوم   32ثـاَل : ) فْبساضم اكذسٍ ( اأٔلهـام : س ححاهَ و 

و واحة .                                                                           اًواحة ٕاال تَ ِف

ظَّل  فـَّل ك ذاؾَة بٔن ٌس خلى من ؿ١ك " ٔبظول اٗكؾوت " ما ال ٌسـَ بٔن َيِِل من ُسى اًيىب

اًخلَري وبٔن ًسزك سَن ٝك اْكامكة َّف اٍمتىني و الاس خزالف . ُث ٕاهَ ٝك ؿَََ وس١ك َّف اإلظالخ و 

َية ؿَّل تـغ اٗكؿات اًفلِاء ٔبن ًلوموا تفصط اًىفاًة من الاحُتاذ اٙكى َيَهئم ٌَيؼص َّف اًيواسل 

ة و ميىْنم من اس خًداظ اأٔلحاكم اًَّشؾَة وحتلِق ا٢كعاُك ا٢كـخَب  ََِا و ذفؽ ا٢كفاسس بٔو ت و حْك اٗكؾًو

حفؼًا وحصص َسًا ّكِوذ ٢كسريت اٗكؾوت و  اً جسسًسو  اًسَحَاث ذؾلاً ثلَََِا وا٢كواسهة تني اإلَياتَاث و 

  . اًـامَني

مساقي ُشا اًـ١ك مذـسذت ومذيوؿة ؛ فِيي ثسوز حول مداذئ ُشا اًـ١ك وملسماثَ، ؤبزاكن  -62

ٝك وظفاثَ وواحداثَ، وةزخي اٗكؾوت ومْنجِا، ؤبهواغ  اٗكؾوت ؤبظوًِا ومٌعَلاِتا، واٗكاؾي ٕاَل

 .اٗكؾوت ؤبساًَْبا ووساقَِا، وٕاذازت اٗكؾوت وظصاقلِا

 من بضٔم ا٢كؤًفاث َّف ؿ١ك ٔبظول اٗكؾوت :

 ٔبظول اٗكؾوت ٌَض َخ ؾحس اًىصمي ًسسان. -6

 ا٢كْنج اًسَفى ؾيس اًض َخ اأٔلًحاَّن ًـمصو ؾحس ا٢كيـم سَمي. -0

 ٢كْنج اٗكؾوت ًـحساًصحمي ا٢كلشوي وعم زساٌك ٔباكذميَة من اّكامـة اإلسالمِة اأٔلسس اًـَمَة  -4
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 اجن ِبذٌس -اٗكزز اًلاًَة يف بٓذاة اٗكؾوت واٗكاؾَة  -3

 ًـحس اًصمحن حسن حديىة ا٢كَساين  فلَ اٗكؾوت -2

 

اِحم42)  ( مداذئ ؿ١ك اًُتَّ

ُو اًـ١ك اٙكي ًدٌاول ِسرَي حِات اأٔلؿالم من اًياش ؿَب اًـعوز : ؿ١ك اًُتاِحم ٔبو ؿ١ك حصامج اًصخال 

 ا٥كخَفة. 

ُـسُّ ؿ١ُك اًصخال من اًـَوم اإلسالمِة اًيفُسة اًيت وضبٔث يف ػي ا٢كْنج اًحَاين )اًيلِل( اٙكي ًُـِن  ًو

اث اًصخاًََّة"، ِبًيّطِ ثبٔظَاًل وذزاسًة؛ وٕارا اكهت ماذت ُشا اًـ١ك يف "اًفواقس اًصخاًَّة"، ويف "اًكََّ 

فٕانَّ ما َيـي من ا٢كاذت ؿَلاً ُو ا٢كْنج اٙكي ًًذؼمِا فِـِل من صبَّٔنا، ًَيلَِا من هثري ا٢كـازف ٕاَل 

انث  سٜك اًـَوم، ًوـيَّ من انفٍك اًلول ٕانَّ ُياك صُئًا بٓدص كري ا٢كْنج ٍصحؽ ٕاًََ اًامتٍز تني مسوَّ

ٓ اًـَوم، وٕااّل ما اٙكي َيـَيا هفا  .صُتاوِلا يف ا٢كوضوغ وا٢كْنجادص ؿَّل اًصمغ من ضي تني نخاٍة وب

ين اًـَوم.  واًَشء ا٢كـينُّ ُيا ُو زلافة ا٢كْنج اًيت ثخفاوث تني ُمَسّوِ

اِحم :  من ٔبضم ا٢كؤًفاث َّف ؿ١ك اًُتَّ

 

 ٔبحس ٔبصِص ؤبنَب نخة اًُتامج واًصخال، اٙكُِب، من ثبًَٔف اإلمام سري ٔبؿالم اًيحالء ،

حبسة اًوفِاث اتخساء من اًعحاتة ٕاَل َّناًة اًلصن اًساتؽ واًىذاة مصثة ؿَّل اًُتامج 

و نخاة رمم وؾؼمي، ًـمس ا٢كؤًف فَِ ٕاَل اًحَان اًاكمي الْس ظاحة اًُتَجة،  اًِجصي، ُو

ووس حَ وماكهخَ، وكميخَ اًـَمَة وموٗكٍ، ووضبٔثَ، وؿَمَ، وص َوذَ، وثالمشثَ، وةزخي ا٢كوٗك 

 سة، مؽ هلس اأٔلحاذًر.واًوفات، وثلسمي اًيلس يف ماكهَ ا٢كيا

  ُا٢كؤًف: ٔبتو اْكسن ؿِل جن ٔبيب اًىصم محمس جن محمس جن ؾحس  - س اًلاتة يف مـصفة اًعحاتةسْ ب

 (.ُؼ 142 اًىصمي جن ؾحس اًواحس، ا٢كـصوف ِبجن االزري )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو مسـوذ ا٢كـاَّف جن معصان جن  - جىٌَخَ من ٔبَصاة اًصسول ٔبسلاء من ًـصف

  (.ُؼ 622 هفِي جن خاجص ا٢كوظِل )ا٢كخوَّف:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/630_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/185_%D9%87%D9%80
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 ا٢كؤًف: ذري اٗكٍن جن محموذ جن محمس جن ؿِل جن فازش، اًززُكي اٗكمضلي  - اأٔلؿالم

 (ُؼ 6431 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو معص ًوسف جن ؾحس ٝك جن محمس جن ؾحس  - الاسدِـاة يف مـصفة اأٔلَصاة

 (.ُؼ 314 اًَب جن ؿامص اٍمنصي اًلصظِب )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًفضي ٔبمحس جن ؿِل جن محمس جن ٔبمحس جن جحص  - اإلظاتة يف مـصفة اًعحاتة

 (.ُؼ 220 اًـسلالين )ا٢كخوَّف:

 الخ اٗكٍن ذََي جن ٔبًحم اًعفسي ا٢كًؤف: ظ - ٔبؾَان اًـَص ؤبؾوان اًيَص

 (.ُؼ 113 )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 312 ا٢كؤًف: ٔبتو هَص ؿِل جن ُحة ٝك جن حـفص جن ماهوال )ا٢كخوَّف: - ٕانلال اًىلال 

 ا٢كؤًف: ملَعاي جن كََج جن ؾحس ٝك اًحىجصي  - ٕانلال ِتشًة اًىلال يف ٔبسلاء اًصخال

 (.ُؼ 110 ا٢كَصي اْكىصي اْكيفي، ٔبتو ؾحس ٝك، ؿالء اٗكٍن )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًفضي ٔبمحس جن ؿِل جن محمس جن ٔبمحس جن جحص  - تبٔتياء اًـمص ٕاهحاء اًلمص

 (.ُؼ 220 اًـسلالين )ا٢كخوَّف:

 محس ا٢كؤًف: مشس اٗكٍن ٔبتو ؾحس ٝك محمس جن بٔ  - ةزخي اإلسالم َوَوفِاث ا٢كضاُري َواأٔلؿالم

 (.ُؼ 132 جن ؾامثن جن كَاًلْاس اٙكُِب )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: مشس اٗكٍن ٔبتو ؾحس ٝك محمس جن ٔبمحس جن ؾامثن جن كَاًلْاس اٙكُِب  - ثشهصت اْكفاع

 (.ُؼ 132 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف:  - حصامج زخال اٗكازكعين يف سًٌَ اٙكٍن ٠ك ًُتمج هلم يف اًخلًصة وال يف زخال اْكاُك

 (.ُؼ 6300 ملدي جن ُاذي اًواذؾي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًفضي ٔبمحس جن ؿِل جن محمس جن ٔبمحس جن جحص اًـسلالين  - ًصة اٍُتشًةثل

 (.ُؼ 220 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو سهصاي حميي اٗكٍن حيىي جن ُشف اًيووي  - ِتشًة اأٔلسلاء واٌَلاث

 (.ُؼ 111 )ا٢كخوَّف:

 َاء ا٢كؤًف: ٔبتو هـمي ٔبمحس جن ؾحس ٝك جن ٔبمحس جن ٕاحساق جن موىس جن رمصان  - حََة اأٔلًو

  (.ُؼ 342 اأٔلظْباين )ا٢كخوَّف:

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1396_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/463_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/852_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/764_%D9%87%D9%80
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 ا٢كؤًف: ؾحس اًصساق جن حسن جن ٕاجصاُمي  - حََة اًخَّش يف ةزخي اًلصن اًثاًر ؾَّش

 (.ُؼ 6442 اًحَعاز )ا٢كخوَّف:

 ٝك جن حمة ا٢كؤًف: محمس ٔبمني جن فضي  - ذالظة اأٔلثص يف ٔبؾَان اًلصن اْكاذي ؾَّش

 (.ُؼ 6666 )ا٢كخوَّف: اٗكٍن جن محمس 

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًفضي بمٔحس جن ؿِل جن محمس جن ٔبمحس جن  - اٗكزز اًاكمٌة يف ٔبؾَان ا٢كئة اًثامٌة

 (.ُؼ 220 جحص اًـسلالين )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ٔبتو جىص، خالل اٗكٍن  - اًصوط اأٔلهَق يف فضي اًعسًق

 (.ُؼ 366 اًس َوظي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: حمة اٗكٍن ٔبمحس جن ؾحس ٝك، ٔبتو حـفص  - اًـَّشت اًصايط اًيضت يف مٌاكة

 (.ُؼ 133 اًعَبي )ا٢كخوَّف:

  ا٢كؤًف: محمس ذََي جن ؿِل ا٢كصاذي  -سٜك اٗكزز يف ٔبؾَان اًلصن اًثاين ؾَّش

 (.ُؼ 6021 )ا٢كخوَّف:

 231 ا٢كؤًف: حلال اٗكٍن ؾحس اًصمحن جن ؿِل جن محمس اّكوسي )ا٢كخوَّف: - ظفة اًعفوت 

 (.ُؼ

 ا٢كؤًف: مشس اٗكٍن ٔبتو آكري محمس جن ؾحس اًصمحن  - سؽاًضوء اًالمؽ يف ٔبؾَان اًلصن اًخا

 (.ُؼ 320 اًسزاوي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو ؾحس ٝك محمس جن سـس جن مٌَؽ اًِامشي ِبًوالء، اًحَصي،  - اًعحلاث اًىَبى

 (.ُؼ 042 ن سـس )ا٢كخوَّف:اًحلساذي ا٢كـصوف ِبج

 ا٢كًؤف: مشس اٗكٍن ٔبتو ؾحس ٝك محمس جن ٔبمحس جن ؾامثن جن كَاًلْاس  - اًـَب يف ذَب من كَب

 (.ُؼ 132 اٙكُِب )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: مشس اٗكٍن ٔبتو آكري اجن اّكززي، محمس جن محمس جن  - كاًة اٍْناًة يف ظحلاث اًلصاء

 (.ُؼ 244 ًوسف )ا٢كخوَّف:

 جن ٔبتو جىص، خالل اٗكٍن اًس َوظي ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن  - اًلصز يف فضاقي معص

 (.ُؼ 366 )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 021 ا٢كؤًف: اًُحزازي، ٔبتو ؾحس ٝك )ا٢كخوَّف: - اًىِن 
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 ا٢كؤًف: بٔتو ِثَّْش محمس جن ٔبمحس جن حلاذ جن سـَس جن مس١ك اأٔلهعازي  - اًىِن واأٔلسلاء

 (.ُؼ 462 اٗكواليب اًصاسي )ا٢كخوَّف:

 س اًلزي ا٢كًؤف: جنم اٗكٍن محمس جن محم - اًىواهة اًسائصت تبٔؾَان ا٢كئة اًـاُشت

 (.ُؼ 6216 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو سـَس ٔبمحس جن محمس جن سايذ جن ثَّش جن ذزضم اًحَصي  - مـجم اجن اأٔلؾصايب

 (.ُؼ 432 اًعويف )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًلاْس ؾحس ٝك جن محمس جن ؾحس اًـٍزز جن ا٢كَْصُسِبن جن ساتوز  - مـجم اًعحاتة

 (.ُؼ 461 جن صاًُضاٍ اًحلوي )ا٢كخوَّف:

 و هـمي ٔبمحس جن ؾحس ٝك جن ٔبمحس جن ٕاحساق جن موىس جن رمصان ا٢كؤًف: ٔبت - مـصفة اًعحاتة

 (.ُؼ 342 اأٔلظْباين )ا٢كخوَّف:

 ا٢كًؤف: محمس جن حٍصص جن  - ا٢كيخرة من نخاة رًي ا٢كشًي من ةزخي اًعحاتة واًخاتـني

 (.ُؼ 462 كاًة األٓمِل، ٔبتو حـفص اًعَبي )ا٢كخوَّف: ًٍزس جن نثري جن

 ا٢كؤًف: مشس اٗكٍن ٔبتو ؾحس ٝك محمس جن ٔبمحس جن ؾامثن  - مزيان الاؾخسال يف هلس اًصخال

 (.ُؼ 132 جن كَاًلْاس اٙكُِب )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 113 ا٢كؤًف: ظالخ اٗكٍن ذََي جن ٔبًحم اًعفسي )ا٢كخوَّف: - اًوايف ِبًوفِاث 

 ٔبتو اًـحاش مشس اٗكٍن ٔبمحس جن محمس جن ٔبيب  ا٢كًؤف: - وفِاث اأٔلؾَان ؤبهحاء ٔبتياء اًزمان

 (.ُؼ 126 جىص جن ذَاكن )ا٢كخوَّف:

 

 ( مداذئ ؿ١ك اًخَّازخي41)

ٌَخازخي اإلسالسم ماكهة ؤبطمَة ؾؼمى، ال ًساهََ ٔبي ةزخي بٓدص ًْٔلدم كري ا٢كسَمة، فِيحلي ٌَمسَمني 

اًـياًة تَ، ومـصفة اًلاًة من ذزاس خَ، فِو ال ًسزش ٌَدسََة وٕامنا ٌَـؼة واًـَبت ؤبذش اٗكزوش 

 خازَيَة ومـصفُتا.والاس خفاذت من اًخجازة ا٢كشهوزت فَِ. وٕاًَم ملسمة ؾن بطٔمَة ذزاسة ا٢كعاذز اً 

 
 ثـًصف اًخازخي ًلة واظعالحا

 
 

َرَنص ٔبُي اٌَلة فَِ مـاين ؿست: مفن كاقي: ٕان اًخازخي ُو اإلؿالم ِبًوكت، ٔبو اًخـًصف ِبًوكت، 
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ًلال: ٔبزدت ا٢كوًوذ ٔبو اْكسج يف ًوم نشا، ٔبو ٔبزدت اْكاذزة اًواكـة يف ت٘ك نشا، ٔبي: ؾصفُتا 

 ٔبو ٔبؿَمت توكُتا.ِبًوكت ٔبو حسذِتا ِبًوكت 

وهلي ظاحة وضف اًؼيون ؾن تـغ ٔبُي اٌَلة : ٔبن اًخازخي ُو ثـَني وكت ًًسة ٕاًََ سمان 

 ًبئت ؿَََ ٔبو معَق اًزمان، سواًء اكن ماضًَا ٔبو مس خلداًل.

وكِي ٔبًضًا فَِ: ٕاهَ ثـًصف اًوكت ِٕبس ياذٍ ٕاَل ٔبول حسوج ٔبمص صاقؽ، من ػِوز مٍك ٔبو ذوٌك ٔبو 

 وكوؿَ.ٔبمص ُاقي ذما ًيسز 

شا مـِن واحض ورمم؛ أٔلن اأٔلحساج مصثحعة ِبًزمن، ٕاضافة ٕاَل ٔبن تـغ اْكواذج َتـي ملِاسًا  ُو

ةزَيًَا، ؿَّل سخِي ا٢كثال: حاذزة اًفِي، ًلال فَيا: وٗك تـس ؿام اًفِي تـامني، وٗك كدي ؿام اًفِي 

اقٍك وكري مبًٔوفة وانذزت ًوُست  مذىصزت؛ فـصفِا جىشا، ٔبي: ٔبن ُشٍ اْكاذزة اكهت ؾؼمية ُو

ا، وضحعوا وكُتا، ُث حـَت ملِاسًا تـس رٛك. ونلا ٔبزد ا٢كسَمون ٔبًضًا يف  اًياش، وثياكَوا ذَُب

ًِ ؾؼاميً حصثة ؿَََ تياء زيض ٝك ؾي معص ؾِس َ ِبجصت اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك؛ أٔلَّنا اكهت حس

اٗكوٌك اإلسالمِة، واًخحاق ا٢كسَمني ِبًيِب ؿَََ اًعالت واًسالم يف ا٢كسًية ا٢كيوزت، جفـي ُشا 

ملِاسًا ةزَيًَا، وال ٍزال حِت ُشا اًَوم ملِاش  -اٙكي ُو حسج انذز كري مذىصز-اْكسج اًـؼمي 

 َييا ٕاَل صمصت اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك.ةز 

ٔبما ثـًصف اًخازخي يف الاظعالخ وـ١ك مس خلي تشاثَ، فٕان اأٔلكوال فَِ مسُتسٍك ومعصذت، مبـِن: 

٠ك ًبٔذش اًـَلاء فَِ مبا ًلال يف اًخـًصفاث: التس ٔبن ثعان ؾن اإلسِاة، ؤبن حىون خامـة ماهـة، 

ق اًلول، وحىثري ا٢كُتاذفاث، ذما اأٔلظي ٔبن ًعان ؾيَ وٕامنا رهص تـغ ا٢كؤزذني ثـًصفاث فَيا ٕاظال

اًخـًصف، مفن رٛك ما رهٍص ظاحة وضف اًؼيون يف ثـًصف اًخازخي حِر كال: ٕاهَ مـصفة 

 ٔبحوال اًعواقف وت٘كاَّنم وزسورمم وؿاذاِتم وظياقؽ ٔبصزاظِم ؤبوساِبم ووفِاِتم.

شا اًخـًصف صامي ًْٔلتـاذ اًثالزة اًيت عم: اًحـس ا٢كاك ين، واًحـس اًزماين، واًحـس اإلوساين ُو

 ا٢كخـَق ِبأٔلصزاض.

 كوَل: مـصفة ٔبحوال اًعواقف. ٔبي: اأٔلصزاض واًلداقي.

 وكوَل: وت٘كاَّنم وزسورمم وؿاذاِتم ووفِاِتم. ُشا من اًياحِة الاحامتؾَة.

 وكوَل: وت٘كاَّنم. ُشا ًخـَق ِبًياحِة ا٢كاكهَة.
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 فِـصف اًخازخي تلوَل: ُو ٕادداز ؾن اأٔلايم واٗكول، واًسواتق من اًلصون اأٔلول. اجن ذ٘كون ٔبما

اأٔلسمان، وؼِوز ذوٌك، ٔبو ػِوز مٜك، ٔبو موث ُث ٌس خعصذ يف رهص اأٔلموز اًيت حتسج يف ُشٍ 

 ؿا٠ك، ٔبو َنو رٛك.

هؼص  -ٔبي: يف ِبظن ؿ١ك اًخازخي-ُث ٔبضاف ٕاضافة رممة ثخـَق تخـًصف اًخازخي فلال: ويف ِبظيَ 

وحتلِق وثـََي ٌَاكقياث ومداذهئا ذكِق، وؿ١ك جىِفِاث اًوكاقؽ ؤبس حاِبا معَق، فِو ٙكٛك ٔبظَي 

 تبٔن ًـس يف ؿَورما وذََق.يف اْكْكة وؾًصق، وخسٍص 

شٍ ٕاضافة رممة ثسل ؿَّل ٔبن ؿ١ك اًخازخي ًخـَق ِب٢كـصفة اٗككِلة ٌَحواذج، وا٢كْنجَة اًخوزَلِة  ُو

شا ال  ًإلدداز ِبا، نلا ٔبهَ ٍصثحط ِبًيؼص واًخحََي واًخـََي، وعم مـصفة اأٔلس حاة وحتَََِا، ُو

 صم ٔبهَ ٔبمص رمم نلا س َبئت اْكسًر ؾيَ.

فِلول: ُو اًخـًصف ِبًوكت اٙكي ثضحط  اجن ذ٘كون ًـصف اًخازخي ؿَّل َنو ما رهٍص اًسزاويو 

 تَ اأٔلحوال من موٗك اًصوات واأٔلمئة، ووفاِتم.

ُث رهص ٔبص َاء نثريت ذما ًؤزد َل، كال: وما ٔبص حَ ُشا ذما مصحـَ ٌَفحط ؾن ٔبحواهلم يف اتخساهئم، 

 وحاهلم يف اس خلداهلم.

َخحق تَ ما ًخفق من اْكواذج واًوكاقؽ اّكٍََك، من ػِوز مٍك ٔبو ُث ٔبضاف ٕاضافة رممة  فلال: ًو

 نشا ٔبو نشا.

وزمبا ًخوسؽ فَِ من تسء آكََلة وكعط اأٔلهخِاء وكري رٛك من ٔبموز اأٔلدم، ؤبحوال اًلِامة 

 وملسماِتا.

شا كس ظيـَ تـغ ا٢كؤزذني حِر ٔبذذَوا يف اًخازخي ما وزذث اأٔلدداز تَ ؾن ٔبحوال ًوم  ُو

اظاِتا وملسماِتا، ؤبذذَوٍ يف اًخازخي؛ أٔلهَ اكئن ال حماٌك.ا  ًلِامة، وٕاُز

وِبشا وس خعَؽ ٔبن هلول: ٕان ؿ١ك اًخازخي يف ُشٍ اًخـًصفاث اًيت ٔبُشث ٕاٍَيا، ًخـَق ِبمؽ ا٢كـَوماث 

واأٔلدداز ؾن اًح٘كان، وؾن اأٔلصزاض من حِر اًًضاظ اًخَّشي اإلوساين ؿَب اًزمان، ونشٛك 

ة من ؾن اًزمن وما  ًخـَق تَ من ُشٍ اأٔلحساج واأٔلصزاض، فٌلول مثاًل: سمن كِام اٗكوٌك اأٔلمًو

 ُؼ( فِشا سمن ٔبزدٌا تَ.640ُؼ( حِت ؿام )36ؿام )
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ِاث اأٔلصزاض ٔبو يف مواًَسضم: ٕان فالاًن وٗك ؿام نشا، ٔبو ماث ؿام نشا، فِشا ٔبًضًا فَ ٔبو ًلال يف وَ 

 ةزخي.

دط ٔبو تِن اًفسعاظ ُو فالن، واكن رٛك يف ؿام نشا.  ٔبو ًلال مثاًل ؾن اًح٘كان : ٕان ٔبول من

 ٔبو فذح ا٢كسَمون ت٘كت نشا يف ؿام نشا. فِشا ُكَ ةزخي من ُشا اًحاة.

 فاقست اًخازخي ؤبطمَخَ :
 

 

 اًيلعة اًثاًثة ا٢كِمة : فاقست اًخازخي ؤبطمَخَ.

شا ا٢كوضوغ يف كاًة اأٔلطمَة ؛ أٔلن نثريًا من اًياش ال ًفعن  ٕاَل ٔبطمَة اًخازخي وفاقسثَ، ؤبنْث ما ُو

 ؾيسٍ ٔبن اًخازخي ٔبحساج مضوكة ومسََة، وفَيا قصاقة وظصاقف، وال ِشء وزاء رٛك.

ًوىن يف اْكلِلة ٌَخازخي فواقس ؾؼمية خسًا، ًو ثبٔمَيا فَيا ًاكن ازثحاظيا تخازَييا واثعاًيا تَ 

ا ُو حال نثري مٌا، وؿَّل وخَ آكعوض واظالؾيا ؿَََ وكصاءثيا َل واس خًداظيا مٌَ ٔبنْث جىثري ذم

حال نثري من ص حاة اأٔلمة، اٙكٍن زمبا اكهت هلم معاًـاث واحُتاذاث يف حتعَي تـغ اًـَوم، 

 وتـغ ختععاِتا ٔبذَّن ٔبطمَة من اًخازخي، ؤبرهص تـضًا من ُشٍ اًفواقس:

 

ة من ةزخي اًصسي واأٔلهخِاء واًعحاتة واألٔ   مئة     اًفاقست اأٔلوَل: اًفاقست اًُتتًو

ة من ٔبؾؼم اًفواقس ؤبخَِا، وٝك س ححاهَ وثـاَل كس كط ؿَّل اًيِب اًىصمي  ٕان اًفاقست اًُتتًو

ًَلَْس اَكَن يِف  ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك وؿَّل بٔمذَ كعط اأٔلهخِاء وا٢كصسَني، حِر كال خي وؿال:

ٌت أِلُْويِل اأَلًَْحاِة َما اَكَن َحِسًثًا ًُْفَُتَى  َِ كََعِعِِْم ِؿَْبَ ي تنَْيَ ًََسًْ ِ  َوًَِىْن ثَْعِسًَق اٙكَّ

 [.666]ًوسف:

ُ  وٝك خي وؿال ذاظة اًيِب اًىصمي ؿَََ اًعالت واًسالم تلوَل: َسى اٟكَّ َُ ٍَن  ِ ُبْوًَِئَم اٙكَّ

 [.32]اأٔلهـام: فَِْبَُساضُمُ اْكذَِسٍِ 

ة اًخلوميَة  اٍُتشًخِة، اًيت هلوم ِبا اأٔلدعاء، وٕامنا كط ؿََيا ُشا ًيبٔذش اًـَبت واًفاقست اًُتتًو

 وىْكي ِبا اًيلط.

ًَِمْن اَكَن ٍَْصُحو  وٝك خي وؿال َياظة اأٔلمة تلوَل: يٌَة  ِ ُبْسَوٌت َحس َ ًَلَْس اَكَن ًَُْكْ يِف َزُسوِل اٟكَّ
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َ نَِثرًيا ََْوَم األِٓدَص َوَرَنَص اٟكَّ َ َواًْ  [.06]اأٔلحزاة: اٟكَّ

حزء من اًخازخي، وكس حـي ٝك ؾز وخي سريت اًيِب ؿَََ اًعالت فاًسريت رممة خسًا، وعم 

 واًسالم كسوت ؤبسوت هلذسي ِبا ووس خفِس مْنا وهُتمح ؿََيا.

ًِ ؾن اًعحاتة: َية ؿََيا  اًَب اجن ؾحس كال يف نخاتَ: )الاسدِـاة يف مـصفة اأٔلَصاة( مذحس

واكذسى  -ٔبي: سخِي اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك -الاُخساء ِبسَيم، فِم ذري من سٜك سخِِل 

 تَ. 

ويف اًخازخي ٔبدداز اًصسي واأٔلهخِاء واًيِب ؿَََ اًعالت واًسالم واًعحاتة، ونشٛك ؿَلاء اأٔلمة، 

       يف خامؽ تَان اًـ١ك وفضِل: اجن ؾحس اًَب كال

تـس فضاقي اًعحاتة واًخاتـني،  ٔبيب حٌَفة وفضاقي اًضافـي وفضاقي ماٛك مفن كصٔب فضاقي) 

سَيم؛ اكن رٛك َل معاًل ساهَاً   .( وؾين ِبا، ووكف ؿَّل هصمي سريضم ُو

ة ؾؼمية خسًا من نخة اًخا زخي، س امي ؾيس ا٢كؤزذني اٙكٍن ٌضريون ٕاَل مثي ُشٍ فاًفاقست اًُتتًو

 اًفواقس، وال تبٔش ٔبن هشهص تـغ اأٔلمثٍك اًّسًـة، وٕان اكن س َبئت اس خـصاط تـغ ُشٍ اًىذة.

ة ا٢كخـَلة تُتامج  اٙكُِب اإلمام زمحة ٝك ؿَََ اكن من ا٢كىٍْثن يف اًخـََلاث واًفواقس اًُتتًو

اأٔلؿالم اٙكٍن حصمج هلم يف نخة نثريت، ومن ٔبضم ُشٍ اًىذة نخاة )سري ٔبؿالم اًيحالء(، 

ُكمة  ٌٚكُِب ونخاة )ةزخي اإلسالم(، واكن نثريًا ما ًشهص ا٢كواكف ُث ًلول: كَت، وؾيسما َتس

كَت؛ فـغ ؿََيا ِبًيواخش، وثبٔمي ما تـسُا، فٕاهَ اس خزالض ؿا٠ك، واس خًداظ فلَِ، وثسكِق 

 من رٛك، ؤبحِي ؿَّل سخِي ا٢كثال ٕاَل ٔبول ا٣ك٘ك اًـاُش يف حمسج، وؿ١ك مؤزد، فلس اكن ٍىْث

ؤبكواَل لَكمًا هفُسًا ٍصحؽ ٕاًََ  اًضافـي فلس رهص من اًخـََلاث ؿَّل مواكف اًضافـي حصَجة اإلمام

س خفاذ مٌَ، ًوُس ا٢كلام مٌاس حًا ًيلِل.  ٌو

زمحة ٝك ؿَََ يف اًحساًة واٍْناًة َل ثـََلاث موحزت خمخَصت، ًىْنا يف كاًة اًيفؽ  اجن نثريو 

ما وكؽ ًؼا٠ك من اًؼَمة ٔبو ّكحاز من اّكحاجصت وَنو رٛك،  -واًفاقست، فٕارا رهص ؿَّل سخِي ا٢كثال

فدـس ٔبن ًًُتيي من اًلعة ًـَق ؿََيا ثـََلًا ٌسريًا، ًىٌَ يف هفس اًوكت ثـََق رمم ومفِس، 

ىشا من ٔبؿان ػا٢كًا سَط ؿَََ. فِشٍ اًكلاث ؾحازت ؾن اس خًداظ، وؾن فاقست  فِلول مثاًل: ُو

ة ؾؼمية، وجنس نثريًا من رٛك يف نخة اًخازخي.  حصتًو
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 اإلًَِة :اًفاقست اًثاهَة : مـصفة وٕاذزاك اًسَن 
 

ٕان مـصفة وٕاذزاك اًسَن اإلًَِة رمم خسًا؛ فٕان ٝك س ححاهَ وثـاَل كس حـي يف اْكَات اًخَّشًة 

شٍ اًسَن عم اًيت حتْك حِات اًياش وكِام اٗكول وسواًِا، وفالخ اًياش ودّساَّنم،  سًًٌا، ُو

 ك رٛك مضحوظ ِبشٍ اًسَن.

اًَّشؾَة، ومن ُشٍ اًسَن كوَل س ححاهَ  واًخازخي ًعسق ُشٍ اًسَن اًيت خاءث يف اًيعوض

وا َما ِتبَهُفِسِِمْ  وثـاَل: ُ ُ َما ِتلَْوٍم َحِتَّ ًُلَرّيِ َ ال ًُلَرّيِ نَّ اٟكَّ
ّ
 [.66]اًصؿس: ا

فاهؼص ؿَّل سخِي ا٢كثال هَف اكن ٔبوادص اٗكوٌك اإلسالمِة يف اأٔلهسًس؟! هَف كري ا٢كسَمون 

 حاهلم فلري ٝك ؾز وخي حاهلم؟!

ُم هَُساِوًَُِا تنَْيَ اًيَّاِش  ٔبًضًا كول ٝك س ححاهَ وثـاَل:وَتس  [ 632]بٓل معصان: َوِثْٜكَ اأَلايَّ

 وحصى هَف حزول اٗكول وهَف ثلوم... ٕاَل كري رٛك من اًعوز ا٢كخـَلة ِبشا.

وٝك خي وؿال كس وخَ ا٢كسَمني ٕاَل ٔبن ًخبٔمَوا يف اًخازخي؛ ًَيؼصوا ٕاَل ُشٍ اًسَن، نلا كال 

ِتنيَ  وؿال:خي  ََْف اَكَن ؿَاِكدَُة اًُْمَىّشِ َُِْكْ ُسََنٌ فَِسرُيوا يِف اأَلْزِط فَاهُْؼُصوا َن  كَْس َذََْت ِمْن كَْد

ِ ثَْحِسًاًل  [، وكال خي وؿال:641]بٓل معصان: يَِّة اٟكَّ ًِس ُ َس  ًِنَي فَََْن ََتِ يََّة اأَلوَّ الَّ س ُ
ّ
فََِْي ًَْيُؼُصوَن ا

ًِس ُ  َس  ِوًاًل َوًَْن ََتِ ِ حَتْ  [.34]فاظص: يَِّة اٟكَّ

س خفاذ من ؿ١ك اًخازخي. و ذما ٌس خًدط ٌو  فِشا ٔبمص يف كاًة اأٔلطمَة، ُو

 اًفاقست اًثاًثة : اًفواقس اًـَمَة
 

عول؛ أٔلن نخة اًخازخي ال جض متي ؿَّل اًخازخي  ٕان اًفواقس اًـَمَة خسٍصت تبٔن ًفصذ اْكسًر ؾْنا ًو

نخة اًخازخي ًضم يف زياايٍ مـَوماث ومساقي ثخـَق ِبْكسًر واًفلَ وحسٍ، تي َتس نثريًا من 

ا، وحسخٌا مثاًل ٔبن هـصف ٔبن ملسمة اجن  واٌَلة والاحامتغ، وَنو رٛك من ٔبموز ًعول رهُص

اًضِريت اًيت فَيا ةزخي ٌَـَوم، وفَيا ٔبسس ًـ١ك الاحامتغ، وفَيا تَان أٔلسس اًـمصان  ذ٘كون

 واْكضازت، عم ملسمة ًىذاتَ اًخازخي.

فِشا ًسًيا ؿَّل ٔبن نخة اًخازخي ًُست كععًا ؤبددازًا فلط، وٕامنا يف زياايُا نثري من ُشٍ 

ما  -س امي نخة اًخازخي ا٢كخلسمة -اًـَوم ا٢كًضوزت يف نخة اًخازخي اًفواقس، ًوـي من ٔبؾؼم فواقس 
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 ًخـَق تـ١ك اْكسًر وحصامج اًصوات.

اس خـمي اًصوات اًىشة اس خـمَيا هلم اًخازخي؛ أٔلن اًخازخي ٍىضف زمحَ ٝك: ٢كا  سفِان ًلول

حني الاهلعاغ. حني اإلزسال، ًو حني اًخسًُس، ًو  ًو

: ٕان  اجن ا٢كحازكذذي تـغ اًياش ٕاَل تالذ ا٢كَّشق، وحـي ٍصوي تـغ اًصواايث، وكاًوا ًـ

فالاًن ٍصوي ٔبحاذًر ما هسزي ما عم؟ جفاء فسبَٔل فلال: مِت وٗكث؟ كال: وٗكث ؿام نشا، 

 كال: ٕان ُشا ٍصوي ًْك معن ماث كدِل تـَّش س يواث. ًـين: ُو اكرة.

ُشا من ٔبؾؼم اًفواقس وا٢كيافؽ، وٙكٛك ٕارًا: فاًخازخي من صبٔهَ اْكفاع ؿَّل اْكسًر واًصواًة، و 

اُمت نثري من اًـَلاء ِبًخازخي ؛ ًىوهَ ًخـَق ِبٗكزخة اأٔلوَل ِبْكفاع ؿَّل س ية اًيِب ظَّل ٝك 

 ؿَََ وس١ك.

 

ة واًفلَِة واًخعصق ٕاَل ةزخي واضـِا  اًفاقست اًصاتـة : ؾصط ا٢كساقي اًيحًو

ة ُياك ٔبًضًا فواقس جعَحة من ذزاسة  اًخازخي، ؿَّل سخِي ا٢كثال: اٙكٍن ًـصضون مساقي ًلًو

ة و فِة ذكِلة خسًا، نثري مْنم ًحسٔب تشهص من ُو بٔول من وضؽ ؿ١ك اًيحو؟  وَنًو

شهص ما زوي ؾن اإلمام توضؽ ؿ١ك اًيحو، ُث  ٔبِب اأٔلسوذ اٗكؤيل زيض ٝك ؾيَ ٔبهَ ٔبمص ؿِل ًو

 ، وةزخي وضبٔت ُشا اًـ١ك. بئب اأٔلسوذًُتَجون ًـ

شٍ ًُست فاقست ةزَيَة حبخة، وٕامنا عم ٔبًضًا فاقست مس خلٍك، ٕاضافة ٕاَل ما ُو مًضوز يف ُشٍ  ُو

ة.  اًىذة من مساقي َنًو

 ؾيسما ًبئت اْكسًر ؾن ؿ١ك بٓدص كري اًيحو، فِشٍ ًُست فاقست ةزَيَة حبخة، وٕامنا عم نشٛك

، وما اؿُتط  ٔبًضًا فاقست ؾن ا٢كُتمج ِب٢كساقي اًيت ثفصذ ِبا يف اًفلَِاث، وما ذاًف فَِ كرٍي

 ؿَََ تـغ اًـَلاء، ومٌاكضة ُشٍ ا٢كسبٌٔك... ٕاَل ٔبموز ومفصذاث نثريت فَيا فواقس ؾؼمية.

 ست آكامسة : مـصفة اأٔلحوال اًـامة يف حِات اًياشاًفاق
 

من ُشٍ اًفواقس ٔبًضًا: ما ًخـَق ِبأٔلحوال اًـامة يف حِات اًياش من مـصفة ٔبموز اًياش ؤبحواهلم 

ومـاصاِتم واُامتماِتم، وُكلا ٍصْس ظوزت واْضة ؾن ظحَـة ا٣كمتـاث يف ثٜك اًفُتاث اًزمٌَة ٔبو 

 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000436&spid=239
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000018&spid=239
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000004&spid=239
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000874&spid=239
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000874&spid=239


 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
239 

شا ِبة  ي خسًا.اًخازَيَة، ُو  ظًو

 اًفاقست اًساذسة: الاس خفاذت من اًخجازة وآكَباث يف اْكَات 
 

(، واًخازخي ًلسم ؾعازت ٔبؿ١ك تبٔموز ذهَاُك ٔبهمتوزذ ؾن اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ٔبهَ كال: )

ة، ذما ال ًخـازط مؽ اأٔلحاكم  َتازة اأٔلدم، وذالظة آكَباث اإلوساهَة يف ٔبموز اْكَات اٗكهًَو

ةزخي ثٜك اأٔلدم هَف ٔبسست تًِاَّنا! هَف ٔبكامت  كصٔبوااًَّشؾَة، حبَر ميىن ٌَمسَمني ٕارا 

تـغ اأٔلموز اْكَاثَة! فٕان ُشا اًحاة ميىن تـغ مـا٠ك حِاِتا! هَف هوهت ٔبسس حضازِتا يف 

 ٕاَل ا٢كسَمني فواقس ؾؼمية خسًا. ٔبن ًضَف

 اًفاقست اًساتـة : حلِلة اأٔلدم يف ػالل اإلسالم
 

ٕان مـصفة اْكَات يف ػالل اإلسالم فاقست رممة خسًا؛ أٔلن ُياك ص ْباث نثريت ثسوز حول ؿسم 

ظالحِة اإلسالم إلكامة اٗكوٌك نلا ًلوًون، واألٓن ًياذي نثري من اًـَلاهَني وكريضم ٕاَل اٗكوٌك 

سؾو سمون اْكْك اإلسالسم ٔبو اٗكوٌك اإلسالمِة: اإلسالم اًس َايس وَنو رٛك، ًو ن ا٢كسهَة، ٌو

ٔبن ُشا ا٢كـِن ال ميىن ٔبن ًخحلق، وكس َجـوا يف رٛك ًلعاث وزواايث صارت، ٔبو وكاقؽ مٌفصذت 

و مؤًف نخاة: )ما كدي اًسلوظ(-ًَؤنسوا ُشا، فبٔحسضم  َيمؽ حواذج مـَية من فُتاث  -ُو

مـَية من اًخازخي؛ ًُس خسل ِبا ؿَّل ٔبن اًفُتاث اًيت اكن فَيا كِام ذوٌك ذًًِة ٠ك حىن ذوٌك 

 ة، وٕامنا اكهت فُتاث ػ١ك واضعِاذ ونشة ومعاذزت ٌَحصايث وكري ُشٍ اًكلاث ا٢كفًُتة.مسهَ

لول فَيا: ورضتوا  اأٔلمئة  -ٔبي: اْكاكم -وبٓدص ًًَّش ملاالث مذـسذت يف ٕاحسى ا٣كالث ًو

بئت ِب٤كن اًيت مصث ِبإلمام ، وُكِم كس وكؽ َل ٔبمحسو  اًضافـيو  ماٛكو  ٔبيب حٌَفة ِبًس َاظ، ًو

لول: ُشٍ عم اٗكوٌك اٗكًًِة ٔبو اإلسالمِة اًيت  ٔبرى ٔبو ُسن ٔبو رضة، بٔو َنو رٛك، ًو

ا كس وكؽ هلم ُشا؟!  حًصسوَّنا، ؤبؿالرما وؿَلاُؤ

ُشٍ اًوكفاث  هلول: ؾيسما هلصٔب اًخازخي ىصى ظوزًا مَّشكة كري ُشا اٙكي ًسش ًيا، وكري

واٌَلعاث اًيت ثًذلى ًيا خبحر ومىص وذُاء؛ ًيحخاز بٔو هضعصة ٔبو هدضىم ٔبو ىصفغ حْك 

اإلسالم، نلا كس ًلؽ يف رٛك تـغ ا٢كسَمني اٙكٍن ٍصفضون ٔبن ٍىون حْك اإلسالم ُو اٙكي 

ضمَِم.  ًـمِم ٌو

شا ِبة واسؽ، ؤبحِااًن ٍصذون ؿََيا تبٔهيا ال وسدضِس ٕاال تـِس معص جن  وؾِس معص جن آكعاة ُو

ُث ًُس ؾيسان ِشء وزاء رٛك، فٌلول: ًو كصٔبان اًخازخي ًوخسان ًُس ؾَّشاث وٕامنا  ؾحس اًـٍزز
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يف اأٔلهسًس،  ؾحس اًصمحن اٗكاذي مئاث اأٔلمثٍك، وال ٔبس خعصذ يف رٛك، ًوىن ٔبكول: اكصٔب ؾِس

س خلصاز ومن زذاء ومن ثوسؽ ومعصان اٙكي خاء تـسٍ، واهؼص ما اكن يف ؾِسُلا من ا اًيا و 

 وحضازت.. ٕاَل كري رٛك.

، اًلزهوي واهؼص ٕاَل ا٢كلاٛك اًَّشكِة، وما اكن يف ؾِس ا٢كٜك موذوذ ومن كدِل من بِٓبقَ، ونشا

نثريت .. ٕاَل كري رٛك، وس خجس ٔبمثٍك محمس جن اًلاْس واكصٔب فذوحاث تالذ اًِيس واًس يس، وةزخي

س ُشا ا٢كـِن.  خسًا ثًؤ
 

 ٕان اًخازخي كامئ تسحغ اًض ْباث، واًصذ ؿَّل ا٢كفُتايث وا٢كلاالث اًحاظٍك واًزاقلة وا٢كيحصفة.

ؿَّل سخِي ا٢كثال : ٌض َؽ نخاة اًخازخي من ا٢كسدَّشكني ومن وافلِم من تـغ ا٢كؤزذني 

زمعون ٔبن اإلوسان اًحسايئ اكن مثاًل َياف من اْكَواانث  ا٢كـا ٍن هؼًصة: ثعوز اٗكايانث، ٍو

فـحسُا، ُث تـس رٛك ثعوز فعاز َياف من اًضمس واًَبق فعاز ًـحسُا، ُث ثعوز ُشا 

 اإلوسان وخاءث اٗكايانث يف مصحٍك من مصاحي اًخعوز.

هلول : ٕان اًخازخي اًعحَح ًيخئيا بٔن ٔبظي اٗكٍن يف ُشٍ اْكَات اٗكهَا ُو ذٍن اًخوحِس واإلسالم 

ؿَََ اًسالم ٕاَل ٔبن خاء هحٌُا محمس ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك تسٍن اإلسالم آكامت، من ٗكن بٓذم 

شا اًىشة.  وؾيسما هلصٔب اًخازخي وس خعَؽ بٔن هسحغ ُشٍ ا٢كفُتايث ُو

ىشا هؼًصة  اًيت ثلول: تبٔن ٔبظي اإلوسان كصذ. ذازوٍن ُو

ال ًوخس ٔبي ةزخي من ثوازخي اًخَّش ٍصوي ًيا: ٔبهَ اكن يف ت٘ك من اًحالذ ٔبو يف ؾَص من 

اًـعوز من اكن من اًخَّش ٌض حَ اًلصذ، ٔبو ٔبن كصذًا حتول ٕاَل ٕاوسان، اًخازخي ًسحغ ُشا، 

ًا من اأٔلموز اًيت ثخـَق ِبًيوايح اًـلسًة، تي حِت من اًيوايح فـيسما هلصٔب يف اًخازخي هـصف نثري 

اًفىًصة، ومن اًيوايح ا٢كخـَلة ِبّكِاذ وما ًثاز حوَل اًَوم، فٕاهَ ًلال ؿَّل سخِي ا٢كثال: ٕان 

اة، وهوغ من اًلسوت وؿسم اإلوساهَة، ًوو كصٔبان ةزخي اأٔلمة اإلسالمِة ًصٔبًيا  اّكِاذ هوغ من اإلُز

ا، وهَف حصفؽ ا٣كاُسون ؾن ك ُشٍ ا٢كـاين ا٢كلَوظة، وؾن ك ُشٍ ا٢كثاًة، هَف اكن ْجاذُ

ون ِبا ةزَييا.  وؾن ك اأٔلموز اًيت ٌضُو

ًو كصٔبان اًخازخي ًـصفٌا ٔبن ُشا ُكَ ِبظي، حِت ما ًخـَق تبٔموز اًخمنَة ؤبموز اْكضازت، مثي كول 

 !تـغ ٔبتياء ا٢كسَمني: نيا كدي نشا كصن هـُش يف ختَف وثبٔدص!
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لعس تشٛك ؾِس اًيِب ؿَََ اًعالت واًسالم وؾِس اًعحاتة .  ًو

 فِشٍ اًض حَ اًخازخي ًسحضِا ذحضًا.

 وهلول ًِؤالء: ُاثوا ًيا من اًخازخي ما ٌضِس أٔلكواًْك، فـيسان ما ٌضِس أٔلكواًيا.

 اًفاقست اًخاسـة : مـصفة اْكصنة اًـَمَة يف ك ؾَص ومَص
 

َؽ ؿَّل ٕان مـصفة اْكصنة اًـَمَة  يف ك ؾَص ومَص من ٔبؾؼم ؤبخي اًفواقس اًيت َيصح ِبا ا٢كعَّ

اًخازخي؛ أٔلن يف ك سمان ًؤزد أٔلؿالمَ اًـَلاء وا٢كشاُة اًيت وخسث فَِ، واًىذة اًيت 

ظيفت، وا٢كساقي اًيت حبثت، وا٢كياػصاث اًيت وكـت، وٕارا تم ثـصف وضبٔت اًـَوم واًـَلاء 

واإلضافاث اًيت وخسث يف ُشٍ اًـَوم، حِت ٔبزدوا ٔبول من اًحازسٍن يف ك ؿ١ك من اًـَوم، 

ا٢كَّشق، من اٙكي ٕاَل تالذ ا٢كلصة، ؤبول من ٔبذذي نخاة نشا ٕاَل تالذ  اًًسايئ ٔبذذي: سَن

 اكن ٍصظس مثي ُشٍ اأٔلموز؟

ٕاَّنا نخة اًخازخي، فلس اكهت حصظسُا زظسًا جعَحًا، وَتس يف اًخازخي فواقس من ٔبمذؽ ؤبهفؽ ؤبزوغ 

ما ميىن، وَتس نشٛك ٔبًضًا ما ًخـَق ِبًخازخي اًفىصي واًـَمي ٌَمشاُة، حِت ا٢كشاُة 

 ا٢كيحصفة.

َـّس َل، ومن ٔبول من فاًخازخي رهص مِت حعي اًدض َؽ، وما ػصو فَ ومالثساثَ، ومن ٔبول من ك

ظيف فَِ، وما اٗكول اًيت ان ثَ، ؿَّل سخِي ا٢كثال: ذوٌك اًحوَيَني ٢كا اس خوًت ؿَّل آكالفة 

يف تلساذ يف اًثَر اأٔلول من اًلصن اًصاتؽ ان وا اًدض َؽ واًصفغ، حِت نخخت مس حة اًعحاتة 

ى ا. ُو شا ٔبًضًا: ذوٌك اًفاظمَني اًـحَسًني اًصافضة اٙكٍن ؿَّل حماًزة ا٢كساخس يف تلساذ وكرُي

اٍَيوذًة، وازحـوا  يف سري ٔبؿالم اًيحالء تلوَل: اٗكوٌك اًفاظمَة اًصافضَة اًـحَسًة اٙكُِب وظفِم

 ٕاَل سري ٔبؿالم اًيحالء؛ ًخجسوا حلِلة ُشٍ اٗكوٌك اًصافضَة آكحُثة.

ٕارًا: هـصف تواسعة اًخازخي ُشٍ اْكصاكث وا٢كشاُة، وةزَيِا، ونخْبا، ؤبول ما تسٔبث مثي ُشٍ 

شٍ فواقس ؿسًست ورممة خسًا.  اأٔلموز، ُو

 ٢كيحصفةاًفاقست اًـاُشت: هلغ اًحسغ وآكصافاث وا٤كسِث ا
 

ٕان هلغ اًحسغ وآكصافاث ونثري من ا٤كسِث اًيت ًٍصس ٔبن ًلصزُا تـغ اًياش، ونثري من 
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 آكصافاث اًيت ًـخلسُا تـغ اًياش، ٍىون ؾن ظًصق اًححر ؾن ةزَيِا.

وال تبٔش ٔبن ىصوي ُشٍ اًعصفة اًيت جض َؽ ؾيس اًياش: وعم بٔن زخَني من اًـاظَني اًحاظَني، 

ؾيسُلا معي وال مال، فـمسا ٕاَل ُكة فشحباٍ ُث ذفٌاٍ ُث ٔبكاما ؿَََ كَبًا وحـال َل تياًء، ٠ك ٍىن 

ُث كاال: ُشا كَب فالن اًويل، ُث َذَؾَوا اًياش َل، وظازا ُلا اًساذانن ًِشا اًلَب ا٢كزؾوم، جفاءِتلا 

سفـون اأٔلموال، فَلا ادذَفا يف كسمة األٔ  موال كال ٔبحسُلا: اًوفوذ من اًياش َيسون اًلصاتني، ًو

 وحق اًض َخ فالن، ًلسم ِبشا اًويل ا٢كزؾوم، فلال األٓدص: َنن رحبياٍ مـًا!

فـيسما ثححر يف اًخازخي َتس مثي ُشٍ اأٔلموز ا٢كخـَلة تخـؼمي اأٔلرضحة، ُي اكهت يف ؾِس 

 اًيِب ؿَََ اًعالت واًسالم؟

 ؟ يف ٔبي ماكن؟اّكواة: ال، احبر يف اًخازخي ُي اكهت يف ؾِس اًعحاتة؟ مِت وضبٔث

 فدس خعَؽ تواسعة اًخازخي بٔن ثسحغ مثي ُشٍ اأٔلموز، ؤبن ثيلضِا.

ىشا حِت يف ةزخي اٗكايانث، فاًخثََر مِت ذذي ٕاَل اًيَصاهَة؟  ُو

ُو اٙكي ٔبوضبٔ اًخثََر يف ا٢كؤمتص اٙكي اكن تـس اأٔلًف اأٔلوَل من زفؽ  توًس اًخازخي ًيخئيا ٔبن

شا اًخثََر من ذش اٍَيوذ اٙكٍن ٔبفسسوا اٗكايهة ا٢كس َحَة ِٕبذذال  ؿُىس ؿَََ اًسالم، ُو

 اًخثََر فَيا.

ىشا َتس ٔبمثٍك نثريت فامي ًخـَق ِبٓكصافاث واًحسغ وا٤كسِث، ف  ـيسما ثخددؽ اًخازخي َتس من ُو

ٔبسسِا، من ٔبول من تسٔبُا، وَتس نثريًا من ُشٍ اًحساايث جضوِبا ص ْباث، ٕاما ٔبن وزاءُا َيوذ 

اٙكي ٔبذذي اًحاظيَة، وكرٍي ذمن ٔبذذي اًضـوتَة  مميون جن ذًعان اًلساخٔبو سانذكة ٔبو كريضم نـ 

ا. ياك ٔبموز ًعول رهُص  يف اأٔلمة اإلسالمِة، وَنو رٛك، ُو

 اًفاقست اْكاذًة ؾَّشت : ٕاػِاز اْكلاقق ووضف ا٢كلاًعاث
 

ا٢كلاًعاث؛ أٔلن اًخازخي ٌسجي ك اًوكاقؽ، ونلا ٕان اًخازخي ال ٍصمح ؾيس ٕاػِاز اْكلاقق ووضف 

ًلوًون يف ؾحازت َجٍَك وصاقـة: كس ختسغ ك اًياش تـغ اًوكت، وكس ختسغ تـغ اًياش ك 

 اًوكت، ًىن ٔبن ختسغ ك اًياش ك اًوكت فلري ذمىن.

ن كس َتس تـغ اًسشح وثضحم ؿََيم وختَبضم ٔبددازًا ؤبحوااًل مىشوتة فِعسكوهم ما صاء ٝك بٔ 
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ـصفون ٔبهم ٠ك حىن ظاذكًا يف ُشٍ اًصواايث، وكس ثسًس  ًعسكوك، ًىن كريضم س َىشتوهم ًو

 ؿَّل اًياش ُكِم فِعسكوهم يف تـغ اأٔلوكاث، ُث ميص اًزمن وثخىضف اْكلاقق نلا ًلًوون.

ؿَّل سخِي ا٢كثال: من اأٔلموز اًيت ٔبصاؾِا تـغ روي اأٔلقصاط يف تـغ اًىذة اًيت ًِا ظٍك 

لا، ما ًشهص ؾن سريت ِبًخازخي وىذاة وجماًس مٌاذمذَ  ُازون اًصص َس اأٔلكاين واًـلس اًفًصس وكرُي

صاؾت حِت اكذ تـغ اًياش ٔبن ٌس١ّكِ  وُشتَ اٖكص وجماًس اًلِان وكري رٛك، فِشٍ اأٔلموز

ام اًيت  اجن ذ٘كون ِبا، ًىن ٕارا زحـت ٕاَل ما بٔوزذٍ يف ٔبول ملسمة اًخازخي، رهص ما ٔبسلاٍ اأٔلُو

ٔبهَ اكن حيج ؿامًا  ُازون اًصص َس ما هلِل ؾن اًعَبي وكؽ فَيا تـغ ا٢كؤزذني، ورهص ؾن اإلمام

لزو ؿامًا، ؤبهَ اكن ًعِل يف اًَوم واٌٍََك ماقة زوـة، فِي اٙكي ًعِل يف اًَوم واٌٍََك ماقة  ًو

 .زوـة ًـلي ٔبن ٍىون من بُٔي اًسىص واإلذمان وآكيا واًفجوز؟! ٕاَل كري رٛك

ىشا ٢كا ًخس ؿَّل اًياش يف اًخازخي ا٢كـا  ثضرعَة اٙكي ٔبص َؽ ٔبهَ مٌلش ا٢كسَمني،  ٔبةثوزك ُو

 ٔبهَ ال ٔبظي ًِشٍ اًضاقـاث، ؤبهَ اجن سفاخ، وٕارا َل ؤبهَ نشا ونشا ونشا، ُث ٍىضف اًخازخي

ؾصوق وخشوز َيوذًة، فِو ًًسة ٕاَل َيوذ ) اٗكومنة ( يف حصهَا، وػِص ٔبهَ ٔبنَب مذبٓمص ؿَّل 

اإلسالم وا٢كسَمني، ؤبنَب جمصم يف حق اًخازخي اإلسالسم ا٢كـا  حِر هلغ آكالفة 

 اإلسالمِة.

 ا٢كلاًعاث آكعريت اًيت ثلري ٔبفاكز اًياش. ٕارًا: ؾيسما ثلصٔب اًخازخي حىدضف ُشٍ

 اًفاقست اًثاهَة ؾَّشت: ٕاؿاذت اأٔلمي وتر إكاسة يف هفوش ا٢كسَمني
 

ا ؿَّل جعاٌك عم: ٕاؿاذت اأٔلمي وتر إكاسة يف هفوش ا٢كسَمني، ورٛك  بٓدص اًفواقس اًيت هشهُص

ومَووِم، ؾيسما ٍصون ُشٍ اًعفحاث ؾيسما ٍصثحعون تخازَيِم ؤبجماذضم وكاذِتم وؿَلاهئم ؤبمصاهئم 

ا٢كَّشكة، وؾيسما ًلفون ؿَّل ُشا اًُتاج اًـَمي اًزادص، وؾيسما َيسون ُشٍ ا٢كؤًفاث اًيت زمبا 

 ُا.ءو  ؾن ٔبن ًلفوا ؿََيا ٔبو ٔبن ًلص ال ٌس خعَـون حَص ٔبسلاهئا فضالً 

ُشا اًخازخي،  ٔبن َيسذوا -ٕان زحـوا ٕاَل ذٍن ٝك ؾز وخي-ُشا ُكَ َيـَِم ؿَّل ٔبمي وؿَّل ًلني 

 ؤبن ًـَسوا ثٜك اأٔلجماذ، ونلا ًلال يف ٔبمثال اًـصة: ما ٔبص حَ اٌٍََك ِبًحازحة.

 ونلا ًلال ؾيس كريضم واس خزسمَ اًـصة ٔبًضًا يف اًوكت ا٢كـا : اًخازخي ًـَس هفسَ.

ا ٕارًا: ميىن ٔبن ًـَس اًخازخي هفسَ ٕارا اس خجَحيا مٌَ ُشٍ اًفواقس، ونلا كِي: ٔبمة ال ثـصف ماضَي
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 ال جس خعَؽ ٔبن ختعط ٢كس خلدَِا.

 ضاغ كوم ًُس ًسزون آكَباًخازخي ٕار فَِ اًـَب   ***     اكصبٔ 

شٍ اًوكفة ا٢كوحزت ال ثلين صُئًا، ًوىٌم  فِشٍ وكفة موحزت مؽ تـغ ُشٍ اًفواقس يف اًخازخي، ُو

ف ٔبضـاف ًو كصٔبث نخاًِب واحسًا من نخة اًخازخي ا٢كـخَبت ؾيس اأٔلمئة ا٢كضِوزٍن؛ ًوخسث ٔبضـا

 ُشٍ اًفواقس اًيت ٔبُشث ٕاٍَيا، ؤبوحزث اًلول فَيا.

 ؿ١ك اًخازخي ؾيس ا٢كسَمني ؤبسسَ وذوافـَ
  

 

هَف اكن ؿ١ك اًخازخي ؾيس ا٢كسَمني؟! وما عم ٔبسسَ؟ وما اأٔلموز اًيت ذفـت ٕاًََ، وحـَت 

يف ٔبهواؾِا وال يف حصاج ا٢كسَمني يف اًخازخي ال ًضاظم تَ حصاج بٓدص، ال يف نْثت اًىذة وال 

 اس خلعاهئا وال يف مْناْجا معَلًا؟

ال ميىن ٔبن ًلازن ةزخي ا٢كسَمني واًـعاء اٙكي فَِ تلرٍي من ةزخي اأٔلدم اًيت ال ثحَف فامي ٔبؾصف 

 حِت ؾَّش مـضاز ُشا اًـعاء يف ةزخي اإلسالم وا٢كسَمني.

 اأٔلساش اأٔلول: اًلصبٓن اًىصمي    

حساج ةزَيَة وكعط ةزَيَة، مثي: كعط اأٔلهخِاء وا٢كصسَني واأٔلدم اًلصبٓن اًىصمي وزذث فَِ بٔ 

ا من اأٔلدم.  اًساتلة، نلعة س حبٔ وكرُي

شا اكن َل ٔبثص ؾؼمي ؿَّل ا٢كسَمني، حِر حـَِم ًلصءون، واًـَلاء ًفّسون، وتسٔب اًخفسري  ُو

ِبأٔلحساج ًْٔلدم َيمؽ تساايث ٌَلاذت اًخازَيَة اًيت ثـَق وجَّشخ وثفّس ُشٍ األآيث ا٢كخـَلة 

ا٢كاضَة، وٝك ؾز وخي كس ذؿا ا٢كسَمني ٕاَل اًخبٔمي والاؾخحاز تبٔحوال اًلاجٍصن، وٕاَل اًسري يف 

شٍ اٗكؾوت عم ذؾوت ٢كـصفة اأٔلحساج ُث ًالؾخحاز ِبا؛ أٔلن  اأٔلزط واًيؼص فَيا واًخبٔمي فَيا، ُو

 الاؾخحاز ُو مصحٍك ِهَة تـس ا٢كـصفة.

ةاأٔلساش اًثاين: اًسريت اًيح  ًو
 

ة ؾيس ا٢كسَمني ذٍن، ًسًيون ٝك ِبا، ؤبسوت ًلذسون ِبا، ؤبحاكم ًددـوَّنا، وسَن  اًسريت اًيحًو

حيصظون ؿََيا، وٙكٛك اكن ٔبول تساايث ةزخي اإلسالم ا٢كيفصذ ا٢كس خلي: ُو ما ًخـَق مبلاسي 

كال كاقَِم: اكن اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك وسريثَ، واكن ُشا مـصوفًا ؾيس ا٢كسَمني، حِت 
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 بِٓبؤان ًـَموهيا ملاسي زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك نلا ًـَموهيا اًسوزت من اًلصبٓن.

ومن ُيا اهدَّش اًخعيَف واًخبًَٔف يف سريت اًيِب ؿَََ اًعالت واًسالم وملاًسَ، وعم نثريت 

يِب ؿَََ خسًا، وفًصست وجعَحة يف ذكُتا وضحعِا واسدِـاِبا ومشوًِا يف اْكسًر ؾن رسط اً 

 اًعالت واًسالم وؾن ةزَيَ وسريثَ.

 اأٔلساش اًثاًر : اًخبٔظَي يف ؿ١ك اْكسًر
 

ٔبهَ كال: ٕان ُشا اًـ١ك ذٍن، فاهؼصوا معن  -مس١ك نلا يف ملسمة َصَح- اجن سرٍين حص ؾن

م، فَلا ثبٔذشون ذًيْك، اكن اًعحاتة حيسزوهيا ؾن زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك فىٌا هبٔذش مْن

حسزت اًفذية وزهة اًياش اًعـة واٙكًول كَيا: َسوا ًيا زخاًْك، مفن اكن من بُٔي اًس ية 

 كدَيا، ومن اكن من ٔبُي اًحسؿة زذذان.

ٕارًا: تسٔب اًـَلاء من اًسَف ًححثون ؾن ٔبحوال اًصوات وثوازَيِم وسريضم، وظسكِم ونشِبم، 

 وثالمِشضم.ومواظن ت٘كاَّنم ؤبماهن زحالِتم، ومـصفة ص َودِم 

ن اًخازخي ا٢كخعي تـ١ك اْكسًر ِبة واسؽ مس خلي يف نخة نثريت مْنا نخاة: اًخازخي  وثسٍو

 .زََفة جن دِاظواًخازخي ًؼ اجن مـنيواًخازخي ًـ ٌَحزازي اًىدري

شا ؿامي من ؾوامي  ياك ثوازخي نثريت ذوهوا فَيا ٔبسلاء اًصخال وبٔحواهلم ٕاَل كري رٛك، ُو ُو

ا  وضوء ؿ١ك اًخازخي والاُامتم تَ، والاحذفاء تَ ؾيس ا٢كسَمني، تي ُو من ٔبؾؼم اًـوامي ؤبنُْث

 ٔبطمَة.

 صسٍن واًعحاتة زضوان ٝك ؿََيماأٔلساش اًصاتؽ: مزنٌك آكَفاء اًصا
 

اًصاصسٍن ؿََْك ثسًيت وس ية آكَفاء ًلول اًيِب ؿَََ اًعالت واًسالم يف اْكسًر اًعحَح: ) 

( . ُشا اْكسًر مـياٍ: ٔبن س ية آكَفاء اًصاصسٍن  ا٢كِسًني من تـسي، ؾضوا ؿََيا ِبًيواخش

 وفـَِم ُسي ِتخسي تَ اأٔلمة، وس ية جسنت ِبا.

 ٕارًا: ُشا حـي اأٔلمة ِتمت ثسريت آكَفاء اًصاصسٍن وَصاتة اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك.

 واسؽ هحري خسًا، وفَِ مؤًفاث ؾؼمية ونثريت خسًا. وسريت َصاتة اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ِبة
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وال تبٔش ٔبن ٔبصري ُيا ٕاَل نخاة: )مـجم ما ٔبًف ؾن َصاتة زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك(، 

نخحًا معحوؿة وخمعوظة وافصًت ونثريت، مصاؾًَا يف رٛك اًدسَسي اًزمين  محمس اًضُداينرهص خامـَ 

 من تساًة ما ٔبًف يف ُشا اًحاة ٕاَل ٔبوكاث مذبٔدصت.

وكس ٔبًف كدِل يف سريت اًيِب ؿَََ اًعالت واًسالم ونخاة: )مـجم ما ٔبًف ؾن زسول ٝك ظَّل 

و نخاة ؾؼمي اًيفؽ، َجؽ فَِ مؤًفَ  ظالخ اٗكٍن ا٢كيجس مةٝك ؿَََ وس١ك( ٌَمحلق اًـال ُو

 مئاث ا٢كعيفاث يف سريت اًيِب ؿَََ اًعالت واًسالم يف خمخَف اًـعوز.

ٕارًا: س يجس ٔبن ُياك نخحًا ذاظة فامي ًخـَق ثسريت اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك وملاًسَ، ونخحًا فامي 

ًخـَق تبٔحوال اًصخال واّكصخ واًخـسًي، ونخحًا فامي ًخـَق ثسري اًعحاتة زضوان ٝك ؿََيم، 

شٍ ُكِا مضن اًخازخي، وال وس خعَؽ ٔبن هـصح ؿََيا يف مثي ُشا ا٢كلام.  ُو

 امس: اًفذوحاث اإلسالمِةاأٔلساش آك
 

ِا ةزخي،  ؾيسما فذح ا٢كسَمون مَص، وتالذ اًضام، وتالذ اًـصاق، خاءوا ٕاَل تالذ ًِا حضازت ًو

وفَيا زخال، فزاذ رٛك من زظَس ُشا اًخازخي ؾيس ا٢كسَمني، وؾّصفوا مبَوك ُشٍ اًحالذ وةزَيِا 

ذايانث، ٕاضافة ٕاَل ٔبن اٗكوٌك اإلسالمِة وما اكن فَيا من بٔحوال، وما اكن ٔبَُِا ؿَََ من 

ن نلا فـي زيض ٝك ؾيَ ٢كا  معص جن آكعاة احذاحت ٕاَل ثيؼمي ٔبموزُا، وٕاَل ٕاوضاء اٗكواٍو

ون ذًوان اّكيس، وذًوان اًـعاء، فاحذاح ٕاَل ٔبن حيسذ ؤبن ًسون كداقي ا٢كسَمني، ؤبس حلِة ذ

اًعحاتة يف اإلسالم، حِت َيـي ؾعاء اًساتلني يف اإلسالم ٔبنْث، وَيـي ؾعاء من ذوَّنم 

شا ٔبًضًا اكن زافسًا من زوافس  ٔبكي، ؤبتياء اًعحاتة ٔبكي من اًعحاتة، ونشا اًخاتـني بٔكي. ُو

 ، وفَِ َجؽ ٌَلاذت اًخازَيَة.اًخازخي

 اأٔلساش اًساذش: ذسمة ا٢كشاُة اًفىًصة واًفلَِة
 

ٕان ذسمة ا٢كشاُة اًفىًصة واًفلَِة اكن ٔبحس اًـوامي واًصوافس ٌَخازخي ؾيس ا٢كسَمني، فا٢كشاُة 

اًفلَِة اأٔلزتـة ؿَّل سخِي ا٢كثال، ك ٔبُي مشُة ذسموا مشُْبم، جفاءث حعٍَك ةزَيَة يف 

وضبٔت ا٢كشُة، ويف سريت ٕامام ا٢كشُة، ويف سريت ؿَلاء ا٢كشُة، وما ًخـَق ِب٢كواظن اًيت 

اهدَّش فَيا ا٢كشُة ٕاَل كري رٛك، جفمـت ماذت ةزَيَة واسـة، وحِت ؿَّل مس خوى ا٢كشاُة 

اًفىًصة ا٢كيحصفة اك٢كـزتٌك، فا٢كـزتٌك ؾيسما اكهت هلم ظوٌك وحوٌك ذوهوا ظحلاِتم، ؤبصِصوا 

ىشا فـي اًض َـة ٔبًضًا.ٔبؿالرمم شا اكن زافسًا ةزَيًَا ؾؼاميً ؾيس  ، ؤبزدوا ًصموسضم، ُو ُو
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 ا٢كسَمني.

 اأٔلساش اًساتؽ: ذسمة اًـَوم ا٥كخَفة
 

ُشا مَحق ِبٙكي كدِل، ًىٌَ ؿَّل مصثحة ٔبذَّن ؤبكي، فاأٔلذِبء ٔبًفوا يف ظحلاث اأٔلذِبء، وحـَوا 

اأٔلهسًس ؿَّل حست، ؤبدصوا أٔلذِبء تالذ اًضام ؿَّل  ُياك مصاحي ٔبذتَة، ؤبزدوا مثاًل أٔلذِبء

ىشا وَجـوا ُشٍ اًُتامج.  حست، وتالذ اٍمين ؿَّل حست، .. ُو

ون واأٔلظحاء واْكىلاء ما من ٔبُي ؿ١ك ٕاال وثوسـوا يف ةزخي رٛك اًـ١ك  نشٛك اًيحات واٌَلًو

شٍ ٔبًضًا اكهت ماذت ؾؼمَة خسًا من مواذ اًخازخي.  ؤبؿالمَ، ُو

 من: ذسمة اًحالذ ورهص فضاقَِااأٔلساش اًثا
 

اًخبًَٓف يف ذسمة اًحالذ، ورهص فضاقَِا نثريت، مثي ما ٔبًف ؾن مىة وفضاقَِا وثبٔسُسِا، 

ا من اٗكول، فًِؤف ٔبُي ك ت٘ك يف حماسن تالذضم، مفثاًل:  وا٢كسًية ا٢كيوزت، وتُت ا٢كلسش وكرُي

اًضام، ٕاَل كري رٛك، ٔبُي اًضام ًشهصون فضاقي اًضام، ودعط اًضام، ووظف تالذ 

ُتَجون ًك من ذذي ٕاٍَيا، ومن ماث فَيا، ومن اص ُتص ِبا، فاحمتـت ماذت ؾؼمية.  ًو

 اأٔلساش اًخاسؽ: زحالث ا٢كضاُري من اًـَلاء ا٢كؤزذني
 

زحالث ا٢كضاُري من اًـَلاء اٙكٍن ٔبزدوا يف زحالِتم ٔبحوال اًحالذ ؤبَُِا، ؤبزدوا ما مص ِبم 

 وكـت.من اأٔلموز اًيت 

، واص ُتصث زحَخَ ِبَسَ: اجن تعوظة من ُؤالء اًـَلاء اٙكٍن اص ُتصوا ِبًصحالث يف اًح٘كان:

ياك زحٍكاجن تعوظة زحٍك ًِ من اجن فضالن ، وزحٍكاجن حدري ، ُو شا اأٔلذري زحي مدـو ، ُو

وتالذ تَلازاي. وؾيسما ثلصٔب يف نخة ُؤالء َتس ٔبحوال  آكََفة يف اًلصن اًـاُش ٕاَل تالذ زوس َا،

ثٜك اًحالذ، ووظفًا أٔلموز جعَحة خسًا ًخـجة مْنا ا٢كصء نثريًا. فِشٍ ٔبًضًا اكهت زافسًا ؾؼاميً من 

اًصوافس اًخازَيَة، وؾيسما هيؼص ٕاَل ُشٍ اًصوافس، وٕاَل ُشٍ اأٔلسس، جنس ٔبن ا٢كاذت اًخازَيَة يف 

ا. ةزخي ا٢كسَمني ٔبظححت  ماذت ؾؼمية خسًا وقٍزصت قزازت ال ًساىَيا كرُي

 ا٤كاوز اًثالزة ٌَخعيَف يف اًخازخي :
  

ُشٍ ا٤كاوز عم: اًزمان، وا٢كاكن، واإلوسان، ٕاما ٔبن هـِن ِبًخازخي يف فُتت سمٌَة، ٔبو هـِن ِبًخازخي 
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 يف ِظلؽ ٔبو ت٘ك تـَيَ، ٔبو هـِن ِبًخازخي أٔلصزاض تبٔؾَاَّنم.

 ٌَخعيَف يف اًخازخي : اًزمان ا٤كوز اأٔلول

ِبًًس حة ٌَزمان ًبٔثٌُا هوغ اًخعيَف مبا ٌسمى اًخازخي اًـام ٔبو اْكوًَاث اٙكي ًحسٔب تشهص 

شا فَِ  ، ُو اًس يواث: اًس ية اأٔلوَل، اًس ية اًثاهَة، اًس ية اًثاهَة تـس ا٢كاقة اأٔلوَل... ٕاَل بٓدٍص

 اس خـصاط ٌَس يواث.

شهص ٔبصزاظًا ؤبؿالمًا خمخَفني، ال نشٛك يف هعاق ُشٍ اًوحست  اًزمٌَة ًشهص تالذًا خمخَفة ًو

 َيمـِم ٕاال وحوذضم يف ُشا اًزمن.

ومن ٔبهواغ اًخعيَف ا٢كخـَق ِبؾخحاز اًوحست اًزمٌَة: اًخعيَف اٙكي ؾصف تُتامج اًلصون: اًلصن 

ُشا اًخعيَف  اًثامن، اًلصن اًخاسؽ، اًلصن اًـاُش، فلس اؾخَب فَيا اًوحست اًزمٌَة، ووخس يف

 اًحـس اإلوساين تُتامج اًصخال، واْكواذج اًيت ثشهص يف ٔبزياء ُشٍ اًُتامج.

نشٛك ُياك هوغ ًِر من اًخعيَف ُو: اًخعيَف ا٢كخـَق ِبٗكول، ؾيسما ًلال: ةزخي ذوٌك تين 

ٔبمِة، ٔبو ةزخي اٗكوٌك اًـامثهَة، فِشا ٌضمي اًزمن اٙكي اكهت فَِ ُشٍ اٗكوٌك ؿَّل وخَ 

 آكعوض.

 ا٤كوز اًثاين ٌَخعيَف يف اًخازخي : ا٢كاكن
 

ِبًًس حة الؾخحاز ا٢كاكن ُياك ٔبهواغ مْنا : ةزخي ا٢كسن، نخازخي تلساذ، وذمضق، وظصاتَس، 

ا نلا س يشهص تـضًا مْنا.  وكرُي

 .اجن ؾحس اْكْك، وفذوخ مَص ًـٌَحالرزي اًيوغ اًثاين : ةزخي اًفذوخ، مثي: فذوخ اًضام

 ا٤كوز اًثاًر ٌَخعيَف يف اًخازخي: اإلوسان
 

، ٔبو يف )سري ٌٚكُِب ٔبما ِبًًس حة ًإلوسان، فِياك اًخازخي اًـام ًْٔلؿالم، نلا يف )ةزخي اإلسالم(

ٔبؿالم اًيحالء( َل ٔبًضًا، فِو ٠ك ٌضُتظ سمًٌا مـَيًا، وٕامنا رهص ٔبؿالمًا ؿَب سمن ادذاٍز من ٔبول سمن 

 ٓ دص سمن مـني. ٔبو ةزخي اأٔلؿالم ا٢كصثحط تـ١ك مـني: ٔبو مشُة مـني، مثي: ٔبؿالم مـني ٕاَل ب

 . فِشا ًـعَيا ا٢كشاُة اًفلَِة، بٔؿالم اًفىص اًفالين، بٔو ٔبؿالم نشا، ٔبؿالم نشا... ٕاَل بٓدٍص
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 ظوزت ٕاحلاًَة ؿامة ؾلا ًخـَق تبٔهواغ اًخعيَف يف اًخازخي.

٠ك هشهص تـس صُئًا من ا٢كعاذز اًخازَيَة، ًىن ُشٍ  ُشٍ آكالظاث اًيت رهصِتا عم ملسمة؛ أٔلهيا

 ا٢كلسمة ٔبحسة ٔبن فَيا ؿسذًا من اًفواقس مْنا:

اًفاقست اأٔلوَل: ٔبن ُشٍ ا٢كلسمة صوكت اًىثري مٌْك ٕاَل ٔبن ًـصفوا ُشٍ ا٢كعاذز، نلا صوكت 

متص ٔبن ًحسءوا من ًورمم ُشا يف معاًـة تـغ نخة اًخازخي، وكس ٌس   -فامي ٔبػن -تـضًا مٌْك 

تـضِم ًومًا ٔبو ًومني ُث ًفُت ٔبو ٍىسي، ًىن معومًا نخة اًخازخي من مزاايُا ٔبَّنا ذمخـة، َتس فَيا 

ثلريًا وَتسًسًا؛ أٔلَّنا ًُست ؿَلاً خامسًا، ًوُست ختععًا مفصذًا، وٕامنا عم ٔبحساج ووكاقؽ 

 وقصاقة ؤبص َاء مٌوؿة ال ميي اًلازئ مْنا.

ذي ٕاَل ا٢كعاذز اًخازَيَة تـلََة مٌؼمة، ًوو تسٔبان تبٔهواغ اًفاقست اًثاهَة: ٔبَّنا رمسث ًيا ًيس

اًخعيَف يف اًخازخي وذذَيا يف تـغ اًىذة ًوخسان ٔبن ُياك ظـوتة يف الاسدِـاة واًخفاؿي 

 مؽ ا٢كاذت ا٢كخـَلة مبعاذز اًخازخي.

 رهص ا٢كعاذز ا٢كضِوزت يف اًخازخي وفواقسُا ومالحمِا ؤبهواؾِا :
  

 

شٍ ُياك نخة  اًخازخي اًـام اًيت جسمى: نخة اْكًوَاث اًيت وحسِتا ٔبو موضوؾِا ُو اًزمن، ُو

ا فواقس يف  اجن كذَحة اٗكًيوزيو  اًَـلويب اًىذة نثريت، مْنا: ما ٔبًفَ ا ؤبجصسُا ؤبنُْث ومن ٔبصُِص

ا٢كخوَّف س ية  بئب حـفص محمس جن حٍصص اًعَبينخة ا٢كخلسمني نخاة: )ةزخي اأٔلدم وا٢كَوك( ًـ

 ُؼ(.462)

و ٔبًضًا ؿَّل ُشا اًًسق،  اجن اأٔلزري اّكززيومن ُشٍ اًىذة ٔبًضًا نخاة )اًاكمي يف اًخازخي( ًـ ُو

اجن ومن ُشٍ اًيوؾَة ٔبًضًا نخاة )اًحساًة واٍْناًة( ًـ اًعَبي وكس رهص يف ملسمذَ ٔبهَ اهخفؽ جىذاة

 . نثري

ًوـي من ا٢كياسة ٔبن وضري ٕاَل تـغ ُشٍ اًىذة وفواقسُا ومالحمِا يف ُشا ا٢كلام، وجنـي اًّسذ 

 فامي ثحلى من اًوكت؛ أٔلهيا خنَش ٔبال ًحلى وكت ٙكهص ما ًخـَق تحـغ ُشٍ اًفواقس.

 ازخي اًعَبي :اًفواقس ا٢كخـَلة تخ

فامي ًخـَق تخازَيَ من ٔبول ذَق اًـا٠ك، وُشا ساز ؿَََ نثري من ا٢كؤزذني، حِر  اًعَبي ًلس تسبٔ 
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 . اًعَبي ظيـوا نلا ظيؽ

تخـًصف اًزمان، ومِت تساًة اًزمان، وتـس رٛك رهص اًصواايث اًيت وزذث يف بٔن ٔبول  اًعَبي تسبٔ 

( ُث رهص تـس رٛك ما انخة ما ُو اكئن ٕاَل ًوم اًلِامةما َذَََق ٝك ؾز وخي اًل١ك، فلال َل: )

 ًخـَق خبَق اًسلاواث واأٔلزط، ُث ذَق بٓذم، وكعة ٕاتَُس، واًصسي واأٔلهخِاء من تـس رٛك.

ًِ ومؤزذًا، واكهت صِصثَ يف اًخفسري واْكسًر ٔبنْث  اًعَبيو  زمحة ٝك ؿَََ اكن ٕامامًا مفّسًا حمس

 من اًخازخي.

يا مالحؼة رممة وعم: بٔن نثريًا من اًـَلاء من ا٤كسزني وا٢كفّسٍن واًفلِاء ذمن هلم ؾياًة ِبًخازخي  ُو

م اًيت ؾصفوا ِبا، ؤبطمَت اًياحِة اًخازَيَة يف مؤًفاِتم ويف حصامهم اص ُتصوا يف جماالث ؿَورم

وٕاهخاْجم، جفاء تـغ ا٢كـخيني ِبًخازخي من ا٢كخبٔدٍصن، ونخحوا يف ٕاجصاس اًياحِة اًخازَيَة ؾيس ُؤالء، 

لا اجن حزموْجوذٍ اًخازَيَة( ) اجن ؾحس اًَبؿَّل سخِي ا٢كثال: ) ، فِؤالء وْجوذٍ يف اًخازخي( وكرُي

٠ك ٌض ُتصوا ٔبساسًا مكؤزذني، وٕامنا هلم صِصت يف اًـَوم اأٔلدصى، فبٔجصس تـغ ا٢كخبٔدٍصن ُشا اّكاهة 

 ؾيسضم.

ٔبؾَان ؿَلاء ا٢كسَمني، ومن ا٢كخلسمني يف اًلصن اًثاًر اًِجصي، وثويف يف اًـلس ُو من  اًعَبي

اأٔلول من اًلصن اًصاتؽ نلا مص تيا، وكس ٔبًف نخاتَ اًخازخي تـس اًخفسري؛ أٔلهَ ٔبحال يف اًخازخي ٕاَل 

تـغ ا٢كواظن يف اًخفسري، فَلا خاء ؾيس ذَق بٓذم، كال: ًلس بَٔجَت رٛك يف اًخفسري؛ أٔلهَ ًُس 

 ٛك موضـَ، ُث ٔبفاط تـس رٛك يف ذَق بٓذم وكعة ٕاتَُس ونشا.ر

 ٔ هَ ٌضري ٔبهَ ٠ك ٍصذ ٔبن ًفعي ُشا اًخفعَي يف اًخفسري؛ أٔلهَ ال ًََق تَ جفـِل يف اًخازخي.

ُؼ( ًـين: ٢كست ازًيت ؾَّشت 420ُؼ( حِت س ية )032ميِل نخاتَ من س ية ) اًعَبي وكس ػي

 س ية نلا رهص ا٢كؤزدون يف حصَجخَ.

ومن ا٢كالحؼاث ا٢كِمة اًيت ثَفت اًيؼص: ٔبن نثريًا من نخة اًخازخي اإلسالسم ا٢كخلسمة ٔبول من 

خي يف ظحـاِتا اأٔلوَل من هخاح ا٢كسدَّشكني، ًوـي ؾين ِبا ووَّشُا ضم ا٢كسدَّشكون، فىذة اًخاز

 ساقاًل ٌسبٔل: ٢كارا؟!

ًصة :  ُياك ٔبس حاة تـضِا حُو

ا ؾيسما ذذَوا تالذ  ا وَّنحُو ٔبواًل: ٔبن نثريًا من خمعوظاث ُشٍ اًىذة عم يف تالذ اًلصة، زسكُو
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 ا٢كسَمني، الس امي ٢كا ذذَوا اأٔلهسًس، و٢كا ذذَوا مَص، و٢كا ذذَوا تالذ اًضام.

ِهًَا: ٔبن اًعحاؿة تسٔبث ؾيسضم كدَيا جىثري، ومـَوم ٔبن اًعحاؿة يف اًـا٠ك اإلسالسم خاءث تـسضم 

تفُتت ال تبٔش ِبا، ؤبن ٔبول معحـة ذذَت ٕاَل اًـا٠ك اإلسالسم عم اًيت ذذَت ٕاَل مَص ؿَّل 

يف ٔبوادص اًلصن اًخاسؽ ؾَّش، فِشا سخة ثبٔدص اًعحاؿة ؾيسان، فوحوذ ا٢كعاتؽ  انتََون توانجصث ًس

 ؾيسضم حـَِم ًخلسمون ؿََيا يف ُشا اًحاة.

اإلسالسم اْكضازي يف ًِثًا: ٔبن ا٢كسدَّشكني يف تساًة ُشا اًلصن ٠ك ثخبٔسس ؿَورمم ٕاال ؿَّل اًُتاج 

ا، فاكن نثري مْنم كس ثـ١ك اًـصتَة؛ ًَلصءوا نخة ا٢كسَمني وىذة اًعة  تالذ اأٔلهسًس وكرُي

ا من اًىذة، فِم كس ٔبسسوا زلافُتم وؿَورمم يف نثري مْنا ؿَّل نخة  ونخة اًخازخي وكرُي

م( 6211ؿام ) اًعَبي ا٢كسَمني، وِبًخايل اكهت ؾياٍُتم ِبا، ومن ُيا اكهت بٔول ظحـة ًخازخي

َ ؿَّل ًس ا٢كسدَّشق  .ذي دًو

ء زتيا خي يف ملسمذَ : وبأن راهص يف نخايب ُشا من مَوك ك سمان، من ٗكن اتخسا اًعَبي كال

خالَل ذَق ذَلَ ٕاَل حال فٌاهئم من اىُتيى ٕاًَيا ذٍَب ذمن اتخسٔبٍ ٝك ثـاَل تبآلقَ وهـمَ فضىص 

هـمَ، من زسول َل مصسي بٔو مٜك مسَط، ٔبو ذََفة مس خزَف فزاذٍ ٕاَل ما اتخسٔبٍ تَ من هـمَ 

 يف اًـاخي هـلاً... ٕاِك.

مان، وتسٔب تشهص كعة بٓذم، وكعة هوخ ؿَََ ُث رهص ٔبهَ ٔبزد تـس رٛك ٌَس يواث، وتسٔب ِبًلول يف اًز 

 اًسالم، وما وزذ يف ُشٍ اًلعط.

ُث ٔبزد تـس رٛك ًخازخي اًفصش وتالذ ا٢كَّشق اًيت اكهت فَيا حضازت كدي موٗك اًيِب ؿَََ اًعالت 

 واًسالم.

اظاث وكـت ٔبزياء موٗكٍ ؿَََ  ُث تسٔب تـس رٛك مبوٗك اًيِب ؿَََ اًعالت واًسالم، وما رهص من ٕاُز

 ًعالت واًسالم يف تالذ هّسى ويف تالذ كَِص، وتـس رٛك تسٔب ثّسذ اًخازخي اإلسالسم.ا

م زووا اًخازخي ِبأٔلساهَس، وِبًخحسًر واًصواًة معن نلرٍي ذمن خاءوا يف ثٜك اًفُتت ٔبَّن اًعَبي متزي

َسـوا مٌَ ٕاَل مٌُتيى ٔبساهَسضم. نلا ٔبهَ اكن َيمؽ ك اًصواايث يف اْكاذزة اًواحست، وٕان ادذَفت 

 ُشٍ اًصواايث. 

 من ٔبضم ا٢كؤًفاث َّف ؿ١ك اًخازخي :
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 واًىذؼاة مؤسؼس  اجؼن نثؼري خضم، ٔبًفَ اْكافغ ةزَيَةُو معي موسوؾي  اًحساًة واٍْناًة

ؼو ؾحؼازت ؾؼن ؾؼصطاٗكايهة اإلسالمِة حسة مـخلساث مؼن تؼسء آكَؼق ٕاَل  ٌَخؼازخي . ُو

، ُث ًخعؼؼصق ٕاَل بٓذم ٕاَل ذَؼؼق وا٢كالئىؼؼة واأٔلزط َّناًخؼؼَ ًحؼؼسٔب تحساًؼؼة ذَؼؼق اًسؼؼلاواث

حؼِت  محمؼس مٌؼش مدـؼر اًيؼِب اًخازَيَؼة عؼَي يف اأٔلحؼساجخمخَصؼًا ُث اًخف  اأٔلهخِاء كعط

ة ؿَّل اًس يواث. ُؼ 111س ية  تعًصلة اًخحًو

 (.ُؼ 020 ا٢كؤًف: ٔبتو حٌَفة ٔبمحس جن ذاوذ اٗكًيوزي )ا٢كخوَّف: - اأٔلدداز اًعوال 

 (.ُؼ 023 ا٢كؤًف: ٔبتو ا٢كيشز ُضام جن محمس جن اًساقة اًكِب )ا٢كخوَّف: - اأٔلظيام 

 (.ُؼ 420 ا٢كؤًف: ٔبتو ٔبمحس اْكسن جن ؾحس ٝك اًـسىصي )ا٢كخوَّف: - اأٔلواقي 

 ا٢كؤًؼؼف: ًسؼؼان اٗكٍؼؼن جؼؼن آكعَؼؼة، محمؼؼس جؼؼن ؾحؼؼس ٝك  - اإلحاظؼؼة يف ٔبددؼؼاز قصانظؼؼة

 (.ُؼ 111 )ا٢كخوَّف:

 ؤًف: اجن اْكاقم، ٔبتو محمؼس اْكسؼن جؼن ٔبمحؼس جؼن ًـلؼوة اًضؼِري ِبهلمؼساين ا٢ك - اإلُكَي

 (.ُؼ 443 )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 422 ا٢كؤًف: ا٢كعِص جن ظاُص ا٢كلسيس )ا٢كخوَّف: َنو - اًحسء واًخازخي 

 ا٢كؤًؼؼف: ٔبتؼؼو اًفؼؼساء ٕاسؼؼلاؾَي جؼؼن معؼؼص جؼؼن نثؼؼري اًلؼؼصِش اًحَصؼؼي ُث  - اًحساًؼؼة واٍْناًؼؼة

 (.ُؼ 113اٗكمضلي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًؼف: محمؼس جؼن ؿؼِل جؼن محمؼس اًضؼواكين  - اًحسز اًعاًؽ مبحاسن من تـؼس اًلؼصن اًسؼاتؽ

 (.ُؼ 6022 )ا٢كخوَّف:

 ن يف ٔبدداز كزوٍن  104 )ا٢كخؼوَّف:ا٢كؤًف: ؾحس اًىصمي جن محمس اًصافـي اًلزوًين  - اًخسٍو

 (.ُؼ

 (.ُؼ 301 ا٢كؤًف: ؾحس اًلاذز جن محمس اًيـميي )ا٢كخوَّف: - اٗكازش يف ةزخي ا٢كسازش 

 ا٢كؤًف: ٔبمحس جن ؿِل جن ؾحس اًلاذز، ٔبتؼو اًـحؼاش اْكسؼُين  - ـصفة ذول ا٢كَوكاًسَوك ٢ك

 (.ُؼ 232 اًـحَسي، ثلي اٗكٍن ا٢كلٍصزي )ا٢كخوَّف:

 ٗكٍؼن اًسؼؼ َوظي ا٢كؤًؼف: ؾحؼس اًؼؼصمحن جؼن ٔبتؼو جىؼص، خؼالل ا - اًضؼلازخي يف ؿؼ١ك اًخؼازخي

 (.ُؼ 366 )ا٢كخوَّف:

 اًـوامص من اًلوامص يف حتلِق مواكف اًعؼحاتة تـؼس وفؼات اًيؼِب ظؼَّل ٝك ؿََؼَ وسؼ١ك - 
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 (.ُؼ 234 ا٢كؤًف: اًلايض محمس جن ؾحس ٝك ٔبتو جىص جن اًـصيب )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو محمؼس ؿؼِل جؼن ٔبمحؼس جؼن سؼـَس جؼن حؼزم  - اًفعي يف ا٢كَي واأٔلُواء واًيحي

 (.ُؼ 321 اأٔلهسًيس اًلصظِب اًؼاُصي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو اْكسن ؿِل جن ٔبيب اًىصم محمس جن محمس جن ؾحس اًىصمي جن  - اًاكمي يف اًخازخي

 (.ُؼ 142 ؾحس اًواحس، ا٢كـصوف ِبجن االزري )ا٢كخوَّف:

 140 اًفساء ؾلاذ اٗكٍن ٕاسلاؾَي جن ؿِل )ا٢كخوَّف: ا٢كؤًف: ٔبتو - ا٥كخَص يف ٔبدداز اًخَّش 

 (.ُؼ

 ا٢كؤًف: حميي اٗكٍؼن ٔبتؼو محمؼس ؾحؼس اًواحؼس جؼن ؿؼِل  - ا٢كـجة يف ثَرَط ٔبدداز ا٢كلصة

 (.ُؼ 131 اٍمتميي ا٢كصاوَش )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 431 ا٢كؤًف: ٔبتو ًوسف ًـلوة جن سفِان اًفسوي )ا٢كخوَّف: - ا٢كـصفة واًخازخي 

 (.ُؼ 6321 ذ ؿِل )ا٢كخوَّف:ا٢كًؤف: حوا - ا٢كفعي يف ةزخي اًـصة كدي اإلسالم 

 (.ُؼ 231 ا٢كؤًف: حلال اٗكٍن ؾحس اًصمحن جن ؿِل جن محمس اّكوسي )ا٢كخوَّف: - ا٢كيخؼم 

 ا٢كؤًف: اْكسن جن معص جن اْكسن جؼن حدَؼة، ٔبتؼو محمؼس، تؼسز  - ا٢كمنق يف ٔبدداز كٌصش

 (.ُؼ 113 اٗكٍن اْكَِب )ا٢كخوَّف:

 وز يف وكاقؽ اٗكُوز اًسؼ َوظي ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ٔبيب جىص، خالل اٗكٍن  - تساقؽ اًُز

 (.ُؼ 366 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: نلال اٗكٍن ٔبتو اًلاْس معص جن ٔبمحس جن ُحة ٝك جن  - تلَة اًعَة يف ةزخي حَة

 (.ُؼ 112 اًـسمي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن معصو جن ؾحس ٝك جن ظفوان اًيَصي  - ةزخي ٔبيب سزؿة اٗكمضلي

 (.ُؼ 026 ا٢كضِوز تبئب سزؿة اٗكمضلي ا٢كَلة ثض َخ اًض حاة )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو هـمي ٔبمحس جؼن ؾحؼس ٝك جؼن ٔبمحؼس جؼن ٕاحسؼاق جؼن مؼوىس جؼن  - ةزخي ٔبظْبان

 (.ُؼ 342 رمصان اأٔلظْباين )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 222 حس اًصمحن جن محمس، اجن ذ٘كون )ا٢كخوَّف:ا٢كؤًف: ؾ  - ةزخي اجن ذ٘كون 

 ا٢كؤًف: مشس اٗكٍؼن ٔبتؼو ؾحؼس ٝك محمؼس جؼن ٔبمحؼس جؼن ؾؼامثن جؼن كَؼاًلْاس  - ةزخي اإلسالم

 (.ُؼ 132 اٙكُِب )ا٢كخوَّف:
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 366 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ٔبتو جىص، خالل اٗكٍؼن اًسؼ َوظي )ا٢كخؼوَّف: - ةزخي آكَفاء 

 (.ُؼ

 جؼن نثؼري جؼن كاًؼة األٓمؼِل، ٔبتؼو  ا٢كًؤف: محمس جن حٍصص جؼن ًٍزؼس - ةزخي اًصسي وا٢كَوك

 (.ُؼ 462 حـفص اًعَبي )ا٢كخوَّف:

 010 ا٢كؤًف: اجن ص حة ٔبتو ًسس معص جؼن صؼ حة اٍمنؼريي اًحَصؼي )ا٢كخؼوَّف: - ةزخي ا٢كسًية 

 (.ُؼ

 ا٢كؤًؼف: ٔبتؼو جىؼص بمٔحؼس جؼن ؿؼِل جؼن ِتؼت جؼن ٔبمحؼس جؼن رمؼسي آكعَؼة  - ةزخي تلساذ

 (.ُؼ 314 اًحلساذي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًؼؼف: حؼؼلال اٗكٍؼؼن ؾحؼؼس اًؼؼصمحن جؼؼن ؿؼؼِل جؼؼن محمؼؼس اّكؼؼوسي  - ةزخي تُؼؼت ا٢كلؼؼسش

 (.ُؼ 231 )ا٢كخوَّف:

 032 ا٢كؤًؼف: ٔبيب معؼصو ذََفؼة جؼن دِؼاظ اًـعؼفصي )ا٢كخؼوَّف: - ةزخي ذََفة جن دِاظ 

 (.ُؼ

 ا٢كؤًؼؼف: ٔبتؼؼو ؿؼؼِل ؾحؼؼس اّكحؼؼاز جؼؼن ؾحؼؼس ٝك آكؼؼوالين ا٢كـؼؼصوف ِبجؼؼن رميؼؼا  - ةزخي ذازاي

 (.ُؼ 412 )ا٢كخوَّف:

 بٔتو اًلاْس ؿؼِل جؼن اْكسؼن جؼن ُحؼة ٝك ا٢كـؼصوف ِبجؼن ؾسؼاهص ا٢كًؤف:  - ةزخي ذمضق

 (.ُؼ 216 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو اًحلاء محمس جن ٔبمحس جن محمؼس جؼن اًضؼَاء  - ةزخي مىة ا٢كَّشفة وا٢كسجس اْكصام

 (.ُؼ 223 ا٢كًك )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًؼؼؼف: ٔبتؼؼؼو اْكسؼؼؼن اًِؼؼؼالل جؼؼؼن ا٤كسؼؼؼن اًعؼؼؼايب  - حتفؼؼؼة اأٔلمؼؼؼصاء يف ةزخي اًؼؼؼوسزاء

 (.ُؼ 332 )ا٢كخوَّف:

  ٔا٢كخؼوَّف: - دم وثـاكة اهلممَتازة األ( َ  306 ا٢كؤًف: ٔبتو ؿِل ٔبمحس جن محمؼس جؼن مسؼىًو

 (.ُؼ

 ا٢كًؤف: اجن ثلصي جصذي، حلال اٗكٍن ًوسؼف  - حواذج اٗكُوز يف مسى اأٔلايم واًضِوز

 (.ُؼ 213 جن ؾحس ٝك )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًؼؼف: مشؼؼس اٗكٍؼؼن ٔبتؼؼو ا٢كـؼؼايل محمؼؼس جؼؼن ؾحؼؼس اًؼؼصمحن جؼؼن اًلؼؼزي  - ذًؼؼوان اإلسؼؼالم

 (.ُؼ 6611 )ا٢كخوَّف:

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/911_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/911_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/310_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/262_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/262_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/463_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/597_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/240_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/240_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/360_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/571_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/854_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/448_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/421_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/421_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/874_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1167_%D9%87%D9%80
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 ا٢كؤًف: نلال اٗكٍن ٔبتو اًلاْس معص جن ٔبمحس جن ُحة ٝك جن  - يف ةزخي حَة ستست اْكَة

 (.ُؼ 112 اًـسمي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: اجن اْكاقم، ٔبتو محمس اْكسؼن جؼن ٔبمحؼس جؼن ًـلؼوة اًضؼِري  - ظفة حٍزصت اًـصة

 (.ُؼ 443 اين )ا٢كخوَّف:ِبهلمس

 (.ُؼ 6041 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن حسن اّكَبيت )ا٢كخوَّف: - جعاقة األِٓز 

 011 ا٢كؤًف: ٔبتو محمس ؾحس ٝك جن مس١ك جن كذَحؼة اٗكًيؼوزي )ا٢كخؼوَّف: - ؾَون اأٔلدداز 

 (.ُؼ

 (.ُؼ 021 ا٢كؤًف: ٔبتو ؾحس ٝك محمس جن معص جن واكس اًواكسي )ا٢كخوَّف: - فذوخ اًضام 

 ا٢كؤًف: ٔبتو معص محمس جؼن ًوسؼف جؼن ًـلؼوة اًىٌؼسي ا٢كَصؼي  - فضاقي مَص ا٤كصوسة

 (.ُؼ 422 )ا٢كخوَّف: تـس

 جؼؼن معؼؼص جؼؼن نثؼؼري اًلؼؼصِش اًحَصؼؼي ُث  ا٢كؤًؼؼف: ٔبتؼؼو اًفؼؼساء ٕاسؼؼلاؾَي - كعؼؼط اأٔلهخِؼؼاء

 (.ُؼ 113 اٗكمضلي )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو محمس ؾحس ٝك جن ٔبسـس  - مصبٓت اّكيان وؿَبت اًَلؼان يف مـصفة حواذج اًزمان

 (.ُؼ 112 جن ؿِل جن سَامين اًَافـي )ا٢كخوَّف:

 (.ُؼ 222 ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن محمس، اجن ذ٘كون )ا٢كخوَّف: - ملسمة اجن ذ٘كون 

  رَيْ اًخََجان يف ُمَوك ا٢كؤًف: ؾحس ا٢كٜك جن ُضؼام جؼن ٔبًؼوة إكؼريي ا٢كـؼافصي، ٔبتؼو  - مِحْ

 (.ُؼ 064 محمس، حلال اٗكٍن )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًؼؼؼؼف: محمؼؼؼؼس ؾحؼؼؼؼس ٝك ؾيؼؼؼؼان ا٢كؼؼؼؼؤزد ا٢كَصؼؼؼؼي  - ذوٌك اإلسؼؼؼؼالم يف اأٔلهؼؼؼؼسًس

 (.ُؼ 6321 )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: ٔبتو جىص محمس جن موىس جؼن  - اأٔلماهن ٔبو ما اثفق ًفؼَ وافُتق مسلاٍ من اأٔلمىٌة

 (.ُؼ 223 ؾامثن اْكاسسم اهلمساين )ا٢كخوَّف:

 ا٢كؤًف: مشؼس اٗكٍؼن ٔبتؼو آكؼري محمؼس جؼن ؾحؼس  - اًخحفة اٌَعَفة يف ةزخي ا٢كسًية اًَّشًفة

 (.ُؼ 320 اًصمحن اًسزاوي )ا٢كخوَّف:

 ؾحؼؼس ٝك ايكؼؼوث جؼؼن ؾحؼؼس ٝك إكؼؼوي ا٢كؤًؼؼف: صؼؼِاة اٗكٍؼؼن ٔبتؼؼو  - مـجؼؼم اًؼؼح٘كان

 (.ُؼ 101 )ا٢كخوَّف:

http://ar.wikipedia.org/wiki/660_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/334_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1237_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/276_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/276_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/207_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/355_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/774_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/768_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/808_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/213_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1406_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/584_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/902_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/626_%D9%87%D9%80
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 ( مداذئ ؿ١ك اأٔلوْساة41)

 

 ؿ١ك اأٔلوساة :

و ٕاذزاك اًَشء ؿَّل ما ُو و ذالف اّكِي وهلِضَ ، ُو ١َك ، ُو ـْ َ ١ْكُ يف اٌَلة معسز ؿ١َِك ً ـِ ؿَََ  فاً

  . ٕاذزااكً خاسماً 

   .ٕاذزاك اًَشء ؿَّل حلِلذَ نلا عم :فاًـ١ك ُو

   .ٕاذزاك اًَشء ؿَّل كري حلِلذَ : واًَوضْمُ 

نُ    ٕاذزاك اًَشء ؿَّل حلِلذَ مؽ احامتل مصحوخ  : واًؼَّ

مُ   . ٕاذزاك اًَشء ؿَّل حلِلذَ مؽ احامتِل مساٍو َل :واًضَّ

ا ؾيس اًخـًصف ِبًـ١ك.ُشٍ مـاين ُشٍ ا٢كفاُمي يف مٌعق اٌَلاث    اًيت التس من رهُص

 

َّة ثسوز حول موضوغ بٔو ػاُصت حمسذت ؛ وثـاَك  :واًـ١ك يف الاظعالخ مجموغ مساقي ؤبظول ُك

ًُتيي ٕاَل اًيؼصايث واًلواهني  . مبْنج مـني ، ًو

  .ذون سواٍ ا٢كْنج ؿَمي مٌؼومة من ا٢كـازف ا٢كخياسلة اًيت ًـمتس يف حتعََِا ؿَّل  :ٔبو ُو

 

َِ ، َواهْدََسَة  َْ َ ً
ّ
َُ ا ًحا ٕاَر َؾَزْوثُ َِ وَس َ ََل َبِتَ

ّ
َُ ا ََّسُة يِف اٌَُّلَِة : َمْعَسُز وََسَة ، ًُلَال : وََسخُْذ َِ : واًً َْ َ ً

ّ
ا

ََّسُة ِمن ِكدَي اأٔلِة اْؿزَتَى . َوا ىِِِّت : ٍَُىوُن اًً َحُة ِِبًَْىّْسِ ، َوكَْس ثَُضمُّ . كَال اجُن اًّسِ ِّس ْ اِلْْسُ : اًً

ني كال : ُو من ِكدَِي اأٔلِة  ىِِِّت ُو اْكق ، ؤبدعبٔ من اٌَلًو َوِمن ِكدَي اأٔلّمِ . واٙكي كاَل اجُن اًّسِ

ٌَلة ، ٔبما يف اٌَلة فِو ٌضمي ما اكن من ْجة اأٔلِة فلط . أٔلنَّ ُشا ثـًصفَ يف الاظِعالخ ال يف ا

ٍس كول من كَال من اًفلِاء َِّ َو ااِلهِْدَساُة أٔلٍِة  : وما اكن من ْجة اأٔلم ، وال فصق . َوًُس ِِبَ ُُ

 ٍ ـَنيَّ ََّ ثـًصٌف كرُي خامؽٍ ، ٕار ًَزم يف تـغ اْكاالث ٔبن ًيدسة الاجن ٕاَل ٔبمَ نلا يف اٌَـان  . ُم أٔله

ن . وال تسَّ يف اًخـًصف من ٔبن ٍىون خامـًا ٢كا ًَزم ؛ ماهـًا ٢كا ال ًَزم .  ، وٕان اكهت اأٔلم ٔبحس اأٔلتٍو

عَحُتا اًَّشًـة أٔلخي اْكْكة يف ثوسًؽ اًُتاكث ِبؾخحاز ًـ١ك ا٢كواًزر مععَحاثَ اًيت اظ نلا ٔبن

ت اًلصاتة اأٔلحوح واأٔلصس َؾَوَسًا ، وال ًـين ٕادصاح ا٤كجوة وكري اًوازج من اأٔلكازة من حؼري 

  . واًًسة

 

َِّسُُْة ُو ف اًًسة ًلة تبٔهَ مبـِن ؤبدعبٔ من ؾصَّ  . اًلًصُة اٙكي تٌُم وتٌَُ زاتعُة وسٍة  : واًً

 .زٔبساً  اًلصاتة

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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دُِة تبٔهَ ََّسُة يِف ااِلْظِعاَلخِ فلس ؾصفذَ ا٢كوسوؿُة اًفلَُِة اًىًو ا اًً َِّعال تنََي  :ٔبمَّ اًلََصاتَُة َوعِمَ ااِلث

ََستٍ  ـِ َ اِك يِف ِواَلَذٍت كَصًَِحٍة َبْو ت وَساهنَْيِ ِِباِلصُِتَ
ّ
  . ا

ََّسِة اظعالحًا ِمن حُِر َما ُو وََسٌة فلط . ًوُس ثـًصفًا ًـ١ك اًًسة من  شا ثـًصف ًٌَ ُو

و ظاُك أٔلن ٍىون ثـًصفًا ًٌَسة يف اظعالخ ا٢كؤزذني ٔبًضًا ،  حِر ما ُو ؿ١ك ًٌَسة ، ُو

و اًًسة اًـاموذي ، من ِكدَِي اأٔلة ومن كدي اأٔلم ، ٌوضمي  واًخـًصف ٌضمي اًوٗك واًواٗك ، ُو

 . اًلصاتة اًيت حىون ٔبفلِة ًك ٔبحِال اًسَسٍك اكإلدوت واأٔلؾلام واأٔلدوال

 اًصاتعة اًيت حىون تني اًواٗك واًوٗك. : وُؾّصِف اًًسُة ٔبًضًا تبٔهَ

 

 حسٍ :  -6

َصُف ِمٌَ َبوَْساَة اًياِش ؛  : ، فلس كاًوا فَِؿ١ك اًًسة مصهحًا يف اظعالخ فالسفة اًخازخي  ـْ ُ ؿ١ك ، ً

  . وكواِؿَس الاهدساِة 

فٍو تـحازت ٔبدصى ََِّة َواّكُْزقََِّةِ  : ٔبو ؾصَّ ٍُ اًُكِّ ُف مٌَ ٔبوساَة اًيَّاِش ، وكواِؿَس   .ؿ١ٌك ًُخـصَّ

ٍُ ِِبًياِش أٔلنَّ كاًحًا ما ًُـين تَ ٔبوساة اًياش ، وٕاال فٕان ٌَحَو  ُو ََّف وَدعُّ ان اٍْبمي وسٌة ، وكس ٔبً

 اًـَلاء يف ٔبوساة آكَي مثاًل.

 

ُشا اًخـًصف مِت هؼصان ٕاًََ وـ١ك َل ضواتعَ وكواؿسٍ ؤبظوَل . ًوىن تخـًصفِم ُشا ٍىوهوا كس 

ظيفٍو مضن اًـَوم األًَٓة ٔبو اًـَوم ا٢كساؿست ٌَـَوم اأٔلساس َة ، نلا ُو ؿ١ك ٔبظول اًفلَ ِبًًس حة 

ٍِ  اّكاهة اأٔلسايس ؿ١ك اًًسة ؛ ؿ١ك َل خاهحان ، ٔبوهللا ُوٌَفلَ ، وٙكا فٕان  ؿ١ٌك  : ، وهلول يف َحّسِ

ًُـصف تَ َوْخَ زاتعة اًلصاتة اًيت تني رسط وبٓدص . ٔبو اًـ١ك توخَ اًلصاتة اًيت تني رسط ورسط 

 . ، ٔبو تني حلاؿة وحلاؿة

 

 هلول يف ثـًصف ؿ١ك اًًسةومِت ٔبزذان ِبًًسة دعوض ثٜك اًـالكة اًيت تني اًواٗك واًوٗك فٕاان 

  ؿ١ٌك ًُـصف تَ وخَ اثعال واٍٗك وٕاْن ؿال توٍٗك وٕاْن ىزل :

 . ؿ١ك ًـصف تَ وخَ اثعال ٔبظي تفصغ ٔبو فصغ تبٔظي : ٔبو ُو

 

ُشا مِت هؼصان ٕاًََ وـ١ٍك ثس َط ِمن كرِي ِذَزاًٍَة تخٜك اًلواؿس واأٔلظوِل. ويف اْكلِلة ما ذامت ُشٍ 

ٍ  حاَل فٕاهَ ًفلس اس خلالًَخَ ىون ةتـًا ًـ١ك اًخازخي ، وـ١ك من تـغ ؿَومَ ، واًخازخي كس ؿسَّ ٍو

تـُغ اًفالسفة مضن ملاماث اًفٌون و٠ك ًعيفٍو مضن ملاماث اًـَوم. وؿَّل ٔبي حال فٕان ُشا 

و مبثاتة مساقي ؿ١ك اًفلَ ِبًًس حة  اًلسم من ؿ١ك اًًسة ُو اٙكي ٌس خفِس مٌَ ك وازذ ٢كْنِل ، ُو
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 .٢كساقي ٔبظول اًفلَ

اٙكي ًـ١ك اًًسة ؛ فِو اّكاهة األيٓل ، حِر ٔبهَ ًَُعيَُّف وـ١ٍك مساؿس ٌَلسم  اّكاهة اًثاين ٔبما

ي  اًساتق ، مفيَ ٌُس خفاذ يف حتعَي ا٢كَََىَِة ٗكى اًـا٠ك ِبًًسة يف اختار اْكُْك ، وثلٍصص هدِجة ثََوظَّ

ًيت عم مبثاتة مساقي ؿ١ك ٔبظول ًِا ، أٔلهَ اًـ١ك اٙكي ًخضمن ا٢كساقي اأٔلظوًَة اًيت ًـ١ك اًًسة وا

اًفلَ ِبًًس حة ٢كساقي اًفلَ . ومن ٔبخي رٛك فٕان تـغ فالسفة اًـَوم ظيفوا ُشا اًلسم 

شا اًلسم ُو اٙكي ًعسق فَِ كوهلم ُف مٌَ ٔبوساَة اًيَّاِش ،  : نخعيَفِم ًلس ميَ ، ُو ؿ١ٌك ًُخـصَّ

ََِّة َواّكُْزقََِّةِ  ٍُ اًُكِّ ََّ ًََىشٛك ف .وكواِؿَس أٔلن  .ومـصفة حال ا٢كس خفِس :ٕاهَ َية بٔن ىًزس يف اًخـًصفوٕاه

وا ؿَّل ٔبوظاف ًٌَساتة ظاحة ُشٍ اًعيـة ، مْنا اًـساٌك واًعالخ واًضحط واًخثخت  اًـَلاء هَعُّ

 واًلصحية اّكَست. 

    

ٔبما ؾن هَفِة الاس خفاذت من اأٔلوساة فِشا مُتوك ٌَحاحثني يف اًخازخي والاحامتغ وؿ١ك اإلوسان ، 

ٍز ٢كساقي اًًسةٕار   . ٌك ٌس خفِس مْنا حبسة ما ثلذضََ ثٜك اًـَوم من ثََعوُّ

فٌَْاٍ تلوًيا أٔلخي ٔبن اًًسة ًُس  . ؿ١ٌك ًُـصف تَ َوْخَ زاتعة اًلصاتة اًيت تني رسط وبٓدص : وٕامنا ؾصَّ

حىون ٔبًضًا تني  ُو جمصذ اًصاتعة اًيت حىون تني اًَواِٗكِ وٕاْن ؿاَل واًَوَٗكِ وٕاْن ىزل ، وٕامنا ُشٍ اًصاتعة

 . ا٢كصء واأٔلة وٕان ؿال ، والاجن وٕان ىزل ، واأٔلد وؾلة اأٔلد ، واًـم وؾلة اًـم

 : وٙكا فٕان اًًسة ًيلسم ٕاَل

 

و ٌضمي وسة ا٢كصء اٙكي تٌَُ وتني  : وََسٌة ُظَِِْبٌّ  -6 و اًصاتعة اًيت تني اًواٗك واًوٗك . ُو ُو

ْصِف بِٓبءٍ اٙكهوز ، ووس حَ اٙكي تٌَُ وتني ك ٔبهىث  ـُ وٗكثَ ، ًوىن اًياش اظمبٔهت هفوسِم ً

اًَّشاقؽ ا٢كزنٌك مٌش اًلسم ؛ واكن ملعسُا ضحط مـُضة اإلوسان ؿَّل حاٍل واحست ِبا ٍىون حفغ 

  .                                             اأٔلوساة ؛ وظالخ ا٣كمتـاث ؛ وظون اأٔلؾصاط

 واأٔلدواث ، واأٔلؾلام يف ٔبي حِي اكهوا ؤبوالذضم واًـمَّاث وضم اإلدوت ؤبوالذضم : وََسُة كََصاتَةٍ  -0 

انذى اًيِبُّ ظَّل ٝك  {َوَبهِْشْز َؾِضرَيثََم اأَلْكَصِتنيَ } : . ومن ٔبخي رٛك فٕاهَ ٢كا ىزل كول ٝك ثـاَل

ؿَََ وبَٓل وس١ك يف معوم كٌصش ، ًوىٌَ زثََّة كداقَي كٌصش ٔبمامَ ؿَّل مصاثٍة اكًضجصت ، دسصت 

اًيت اس خوَح ظوزِتا اًًساتون من ُشا اًُتثُة ، فاكن ُو يف ٔبؿَّل فصغ ًِا اكٍمثصت ، اًًسة 

شا اًيوغ من اًًسة ًلال َل : َزِحٌم يف  فصحْبم حبسة اًلصة واًحـس اًًس ِب اٙكي تُْنم وتٌَُ ، ُو

مح جضمي اًوٗك واًواٗك ٔبًضًا ، وعم جضمي  ك كًصة اًلاًة ، وٕامنا كَيا : زمح يف اًلاًة . أٔلن اًصَّ

فت مـَ يف ِبة اًُتاكث ٢كا ٠ك ٍىن َل فًصضٌة فَيا ؛ فبٔتلْت  ؿَّل اإلظالق ؛ وٙكا فٕانَّ اًَّشًـَة ثَعَّ

ِحِم ، و٠ك جَْسََْخ ؾيَ اًُلْصمَح ، فاًصحمُي يف ِبة ا٢كواًزر ُك كَصًٍِة ًُس  َل مسمى اًلصاتة تَفغ اًصَّ
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َعَحة ، وهـص  ـَ ٍز َواَل ُو من اً ف مـِن مسًول اًكمة مِت ؾصفٌا مصاذ ا٢كخكم ، أٔلن َرا فَْصٍط ُملَسَّ

اأٔلًفاع ًُست تشواِتا وٕامنا ؿَّل حسة مصاذ ا٢كخكم ، وٙكا فٕان مصاذ ٝك ثـاَل من اًلصمح يف 

يًَة ىَزِْذ ََلُ } كوَل َت يِف اًُْلْصمَح َوَمْن ًَْلَُتِْف َحس َ الَّ اًَْمَوذَّ
ّ
َِ َبْحًصا ا َْ َ َ كُْي اَل َبْسبًَُُْكْ ؿََ نَّ اٟكَّ

ّ
يًا ا ِفَيَا ُحس ْ

ال جضمي ك كٌصش يف لَكم ا٤كللني من ٔبُي اًـ١ك ، وٕامنا عم يف دعوض تين  {قَُفوٌز َصُىوزٌ 

          ُامش نلا هطَّ ؿَََ ٔبُي اًـ١ك نلا بٔفاذٍ اًضافـي يف نخاتَ اأٔلم.

ضًا ال ًلُاِزي ٔبحٌس يف ٔبما ٔبوالذ اًحياث ، ؤبوالذ اأٔلدواث ، ؤبوالذ اًـلاث ، فك ٔبًوئم كصاتة ٔبً

ِِبٍّ ٔبًضاً      . رٛك ، ًوىْنم كصاتة ذون اًيت يف ٕاظالق ُؾْصِف اًياش ، وعم كصاتة وََسٍة ِوس ْ

 

َعَحةِ  وتـغ اًفلِاء حـي ًٌَسة ِكسلاً بٓدص ذؿاٍ ـَ ، ويف اْكلِلة ٔبن اًـعحة ًُسوا من ٔبكسامَ  ِبً

ََّة ظحَـَة ثالسم ك ظحلة من ظحلاثَ ؛  وال من ظحلاثَ ، وٕامنا من ظفاث ٔبُِل ؛ بٔو عم مَحِ

وثخفاوث صسِتا يف ك ظحلة حبسة كصِبا وتـسُا من اًفصذ ا٢كَْحِمي ، فا٢كلعوذ ِبم اٙكٍن 

شٍ اًـعحَة ؿَّل ظحلاث ومصاثة نخٜك اًيت  حون ٌَمصء أٔلخي اًلصاتة اًيت تٌَُ وتُْنم ، ُو ًخـعَّ

و  ِا اًيِبُّ ظَّل ٝك ؿَََ وبَٓل وس١ك ٔبمامَ ُو ؿَّل اًعفا ، الال ا٢كصء مؽ اًـعحَة اًيت َل مؽ َصكَّ

  .. ظحلاث اًًسة َتـِل مبثاتة مصنز ذوائص حتَط تَ ؛ ذائصت ؿَّل ٕاثص ذائصت

ََّسُة تبٔهَ ا يف اظعالخ اًيَُّحاِت فلس ُؾّصَِف اًً  . ٕاْكاق اًفصوغ ِبأٔلظول تَاء مضسذت يف بٓدٍص : ٔبمَّ

ُو ؾزو ِشٍء  : ُو ثـًصف كري خامؽ . واأٔلفضي ٔبن ًلال فََِنو : كَُصِِشٌّ ، ؿزََنِيٌّ ، ِكْدِعيٌّ . و 

، مؽ هّس بٓدٍص وكَيا يف اًخـًصف :  .ٕاَل واٍٗك ، ٔبو تٍ٘ك ، ٔبو رمية ، ٔبو وظف، تَاء مضسذت يف بٓدٍص

ِشٍء ، حِت ٌضمي رٛك ك حِوان ؛ وهحاث ؛ وحلاذ . وكَيا : واٍٗك ؛ ًُضمي اٙكهص واأٔلهىث ، َنو 

هص ، فَاِظِميٌّ يف اًًس حة ًْٔلهىث . واًح٘ك : َنو زخي ِمَْصِيٌّ ، ٌَحي ؛ وزوٌة  : ؿَََِويٌّ يف اًًس حة ٌٚكَّ

ِميٌّ ، ٌَجلاذ ؛ وسؾفصاٌن ُدَصَسايِنٌّ ، ٌَيحاث. وا٢كِية َنو : زخي اْساَكيِفٌّ . واًوظف نلوًيا :  َحْضَ

 ُشا ِحلاٌز َوْحَِشٌّ ، وس حًة ٕاَل اًَوْحِش.

 

 موضوؿَ : -0

َزْون ٕاًََ ، فِيدس حون ٕاًََ ٕاما ِوالَذًت ، ٔبو َواَلًء ،  ٔبصزاض األٓذمِني ـْ ُ من حِر اهامتءضم ٕاَل ٔبظي ً

  .                                                                   ٔبو ِحَْفاً 

َحة من حِر اًصواًة ٔبو اٗكزاًة ، ٔبو اًصواًة واٗكزاًة مـاً  ًِس ْ . مفوضوغ ُشا اًـ١ك اًححر يف ُشٍ اً

ويف اأٔلسلاء مفصذًت ٔبو مضافة الْس ٔبو سَسٍك ٔبسلاء جصاتعة كصاتة ؛ فَِْحَحُر يف ضحط ُشٍ اأٔلسلاء 

ححر يف  َحًا أٔلّيِ ؿَاِزٍط ، َضْحطٌ يف هُْعِلَِا ، وضحطٌ يف َؾْزِوُا أٔلظَِا ، ًو مفصذًت ٔبو مذعًٍك حَتس ُّ

ِس  ـْ ُـِّْبا ، ويف اًُلْصِة واًُح ذزخًة وهَفًِة ؛ ويف االثعال والاهلعاغ حال ثٜك اًسالسي ، ٔبي يف جَض
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ِا اًـَلاء  ، نلا ًححر يف حال معاذز حتعَي اأٔلوساة ، وكري رٛك من ا٢كساقي اًيت كس ثياًو

وََّنَُّجوا ًخحُِْنا ا٢كياشم اًيت ٔبمَُتا ؿََيم ظحَـة مداحثاِتم ًـ١ك اًًسة والاس خفاذت مٌَ. فََمؤِزِذني 

ِزني مٌاصمِم  ني مٌاصمِم .. ومِت اكن مٌاصمِم ، ٌوَُمَحّسِ ، ٌوَحاحثني الاحامتؾَني مٌاصمِم ، وٌَُِلًَو

.  اًـا٠ك ِبأٔلوساة ؿَّل ذزاًة تـ١ك بًَٓخَ ُكلا اكن ٔبوفق ًخفِم موضوؿاثَ والاس خفاذت مٌَ واإلفاذت ًلرٍي

 

وكَيا : ٕان موضوؿَ ٔبوساة األٓذمِني ؿَّل وخَ اًـموم ، وميىن ٔبن ٌضمي وسة ك ُمْحَسٍج اَنِمي 

ن وذزاسة ٔبوساة اإلوسان، واس     .خـمي يف اًلاًة يف ثسٍو

 

وٕامنا كَيا ؿَّل وخَ اًـموم ، فْٔلخي بٔن اًلاًة ٔبن ًدٌاول اًـا٠ك ِبًًسة ِبٗكزاسة اًًسة اًَّشؾي 

اًياجت ؾن ىاكخ ٔبو اسدِالذ وٕان ادذَفت اأٔلذاين ، ويف اًياذز من ًسزش ٔبوساة اٌَلعاء ؤبوالذ 

ؤالء ًُسؾون  ؾيس اًًساتني اًلصتَني ِبأٔلوالذ كري اًَّشؾَني ، واكن مْنم تـغ اًسفاخ واٌَـان ، ُو

مَووِم وؾؼلاءضم . وا٢كصاذ ِب٤كسج ؛ ك ما اكن سوى ٝك ثـاَل ، فكمة حمسج جضمي ك ما ُو 

و اْكَوان واًيحاث.  خمَوق . وا٢كصاذ جكمة اًياسم ؛ ك ما اكن اٍمنو من ظحـَ ؛ ُو

 

 مثصثَ :  -4

س ومثصاث نثريت ، وختخَف ُشٍ اٍمثصاث واًلاايث مؽ ادذالف اًـ١ك اٙكي ًُلَاِزهَ ًـ١ك اأٔلوساة فواق

َّص تَ من اًـَوم اًيت جس خفِس من تَاانثَ وثـمتس ؿَّل هؼصايثَ وفَسفذَ خبٔث و يف اًلاًة ٍىون  ًو ، ُو

ْْبَُة اس خلالل ، ٕاال ٔبن تُ  ٌَ وتني ؿ١ك ملُتاًن مؽ زسذ اًوكاقؽ اًخازَيَة ، أٔلهَ وٕان اكن ًـ١ك اًًسة ص ُ

اًخازخي معوٌم ودعوٌض من وخَ نلرٍي من اًـَوم اإلوساهَة والاحامتؾَة اًيت ثبٔثص يف تـضِا وثخبٔثص 

تحـضِا ، وَية مالحؼة بٔن ك ؿ١ك ٍىون مس خلاًل يف حس راثَ ، ٔبما ِبإلضافة ٕاَل اًـَوم 

ست يف حتعَي اًـ١ك اأٔلدصى فٕان تـغ اًـَوم ثفلس الاس خلالًَة وحىون من اًـَوم األًَٓة ٔبو ا٢كساؿ

اًَّشؾَة فٕاهَ ًـس من  ًوىن ِٕبضافذَ ٕاَل اًـَوم ا٢كعَوة ، وـ١ك اًيحو اًـصيب ُو ؿ١ك مس خلي،

 .اًـَوم األًَٓة

 

فمثصاث ؿ١ك اًًسة نثريت ال س امي مِت هؼصان ٕاًََ من كري وْجخَ األًَٓة ، وكس تنيَّ تـَضِا نثرٌي من 

ًُِحَِخَ ؛  ٍَْن  ِذ ة يف ثفاؿِل اًحاحثني فَِ ، ا٢كَُجّسِ واًيت ثيضوي ُكِا حتت ٕاحساش اإلوسان ِبْكًَو

حؽ هفسَ ِب٤كحة ٌَمجمتؽ واأٔلًفة  َّة يف اًخـاٌش ، وجُض ْ ً وثـامِل مؽ جممتـَ ، وصـوزٍ ِب٢كسؤوًَة واِّكّسِ

ذما ًًذج ؾن رٛك اًامتسم تني ُمىوانٍث ا٣كمتؽ ، واًخاكمي واًخاكفي تني ٔبفصاذٍ ، وحتعي ٗكى 

وتة وخمض ََّة ، وا٢كيخت  اًفصذ اًـعحَة صت واًخَّيا  ، الَر حىون اًـعحَة مُص اًواحدة أٔلخي اًيُـّ
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فَيا سيكٌّ محميُّ حىون فاقست اًًسة ٔبوحض ، ومثصِتا بٔكوى ، مفـصفة اًًسة وثـسذ األِٓبء ورهص مبٓثصضم 

و اْكسة لَكُلا ؾعمة ٌَيفس من زهوة األِٓم وثَلُّفِا ، أٔلن ًك ٕاو  سان وذالهلم إكَست ُو

و سَسٍك ٔبسلاء بِٓبءٍ ؤبرماثَ ، وخاهة ُزويح وُو  و اًًََسُة ُو خاهحان ازيان ، خاهة ماذي ُو

ت ، ُشا  ت ِبًُلشَّ و سَسٍك مبٓثص بِٓبءٍ ؤبرماثَ ، فاْكسة ٌسري مؽ اًًسة حشو اًُلشَّ اْكََسُة ، ُو

ازاث عم اًيت حَيُسُوٍ واألٓدص ًُْشِنََ ، مفـِن ك واحس مْنلا زاحؽ ٕاَل األٓدص ، ًوُست اْكض

اكصت  ـَ و ُم ثَْشُُة ِبْكسِة وثلّوِط ٔبزاكن اًًسة نلا سع اجن ذ٘كون ، وٕامنا اأٔلمص اٙكي رهصان ُو

ال آكسُسة ، وٕاُلال اًًسة ووس َاهَ مؽ ما حيمِل يف فَلََصاِثَ من ذالل محَست أٔلمص من  ـَ اًِف

ة ، فٕان ٔبذالكَ إكَست اأٔلموز اًىثريت . ومن ٠ك ثسون سَسٍك وس حَ نلا ُو اًلاًة يف اًخَّشً

ؤبفـاَل أكٍَك واس خلامذَ ؿَّل اٗكٍن اًلومي ك رٛك ٌضري ٕاَل ُشف وس حَ وهصمي حس حَ زمغ 

  .اّكِي ثسَسٍك األِٓبء

 

 :  ٔبما مثصاثَ وـ١ك من اًـَوم األًَٓة فِيي

 

  . ظَاهُة اأٔلوساة من اًىشة واًوضؽ -6

  . حفغُ اأٔلوساة ِمن اًضَاغ والادذالظ -0

 . اُس تَ من اًلَط يف وََسِة رَسٍط والاحُت  -4

اؿني ، وثفٌَس موضوؿا -3 اِتني واأٔلذؾَاء واًوضَّ سم مضاًزـِم ، وملازؾُتمُمٌَاَسٌَكُ اًىشَّ  ِتم ، ُو

  ِبْكجج واًَباُني واٗكالقي ، وثحُني حاهلم ٌَياش

 َذْزُء قواًة اًضـصاء اٙكٍن ًعـيون يف ٔبوساة اًياش. -2

 

   : جمال ؿ١ك اًخازخيوفاقست ؿ١ك اًًسة يف 

اًخازخُي ُو اًزمان نلا ؾصفَ ا٢كؤزدون ، وسَسٍك اًًسة عم ثلَري ًعصٔب ؿَّل اًزمان يف ؿست 

ٔبوكاث مٌخؼمة ومذخاتـة ومٌضحعة ، وصبٔن اًخازخي مالحؼة رٛك اًخلَري اٙكي ًعصٔب ؿَََ ٔبزياء 

ؤثص ِبًخايل يف حِات اًخَّشًة ، ٌوضك اًًسُة ؾيَصًا رملاً يف  كَّطِ اًخازخي ، وثوضَح مسريثَ ًو

اًوكاقؽ اًخازَيَة ، حِر ميثي اًًسُة واًزماُن مـًا اًـموذ اًفلصي ًّسذ ا٢كاذت اًخازَيَة ، ٔبو تـحازت 

ا٢كؤزذني : ٌَُضِكُ اًخَُّش واًزماُن َّنص اًخازخي . وظحلاث سَسٍك اًًسة ٔبو ٔبحِاًِا مبثاتة ذوحاث 

ُج صاؾًصخَ يف قيَة يف مصاحي ظًصق اًخازخي ودط سري اًزما ن ، نخٜك اًيت جس خَِم اًضاؾص وُِتََِّ

ن َل ماذثَ اًفىًصة وثعلي كصحيخَ، مفزنٌل ًُْعصِتَ ، وبٓدص ًَُحىَِِّ ، وًِر  مصاحي حِاثَ وحىّوِ

ضَق  َِّسُؽ جمصاٍ ًو ي ِبٍْنص ؛ رٛك أٔلن اٍْنص ًَد وا اًخازخي يف سرٍي اًعًو ًُلضحَ .. ، وا٢كؤزدون ص ْبَّ
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خـصَّ  س خلمي ًو ىشا اًخازخي يف ٔبحسازَ ووكاقـَ ؿَب ، ٌو ثوز .. ُو يحسز ، وَيسٔب ًو س خوي ًو ح ، ٌو

دط سرٍي ًخزش بٔمناظًا س َىوًوحِة ص ِت ، ونشٛك اأٔلحِال اًيت جضك سَسٍك اًًسة ًك 

  حِي س َىوًوحِخَ اًفصذًة

فاًًسة ٌسَسي ا٢كاذت جسَساًل سمًٌَا ، أٔلن راث اًًسة مصثٌة ؿَّل ثٜك اًعحلاث اًزمٌَة ، 

امنيئ يف سٌُاًزو ِبزغ ، ُو اًلاًة يف ا٢كوهخاح ُوٙكا فٕان حصثُدَ ًْٔلحساج ٍىون مبثاتة ف١ك س 

واإلدصاح . ٕارن فِو ًسزٔب ؾن ا٢كؤزد اًعـوتة يف حصثُة اأٔلحساج اًخازَيَة ؛ ويف اًصتط تني 

وق اًحَاانث اًخازَيَة ، أٔلن حصثُة ُشٍ وزتط ثٜك ال حيس يَ ٕاال ا٢كؤزد اًفٌان ؛ ظاحة اٙكَّ 

شٍ اًعفاث كس ال ثخوافص ؿَّل  ًَِ ، ُو ِف ، واًضمري اًزنَّ َُ اًخازَيي ؛ واِْكّسِ اأٔلذيب ، واْكََسِش ا٢كُْص

ك مؤزد ، فسَسٍك اًًسة عم ا٢كاذت اًيت متْٔل اًزمان ِبأٔلحساج واًوكاقؽ نلا جضلي اًعوز 

 اًفصاػ اٙكي يف اًف١ك آكام.

 

ٍِ اأٔلصِص نلا ٔبن اًخـًصف تعاحة اًًسة مثصت من مثصاث َ اًخازَيَة ؛ النَي ًًُسُة رسٌط ٕاَل َخّسِ

مٌَ فٕاهَ ٍىون واْكال ُشٍ مـصفًة تـس ٔبن اكن ىىصًت ال ًُـصف ، نلا ٔبهَ حني ًًسة ٕاَل ت٘كٍت حيعي 

َل ِبشٍ اًًس حة اًخـًصف ، فَو كال ٛك رسٌط : ٔبان ًسس. فٕاهَ ٠ك ٍزذك مـصفة تيفسَ ٕاال مـصفة وسخِة 

: بٔان ًسٌس اًلصِّش . ٔبو كال ٛك : ٔبان ًسس ا٢كًّك . ٔبو كال ٛك : ٔبان ًسس  ، خبالف ما ًو كال ٛك

 اًخاحص

 

وؿ١ك اًًسة ًلسم ٌَمؤزد اًحَاانث اًعحَحة ا٢كـمتست اًيت ميىْنا من ٔبن ثلري يف مفِوم ا٢كـَومة 

ٔبو اْكْك اًخازَيَة ؾيس ا٢كؤزد وجساؿس يف ثفسري اْكاذزة ثفسريًا واكـًَا نلا ُو ، فاًيدِجة اًًسخِة 

اًًس ِب اًيت ثلول ٌَمؤزد : ٕان سايذ جن ٔبتََ ال ًَُمتُّ تعٍك وسة ٕاَل كٌصش كط اًحخة كعـًا . 

جسوق ا٢كؤزد ٕاَل ا٢كَِـة اًعحَحة واًعًصق اًواْضة يف ثفسري اًوكاقؽ اًخازَيَة اًيت ٔبثَّص سايذ جن 

ََّسِخَِّة اًيت ثلول َل : ٕان ظاحة اًزجن ٕامنا ًيدسة ٕاَل ؾحس  َسَة فَيا . ونشا اْكال يف اًيدِجة اًً

ىشا ذواًَم ني . ُو   . اًلُس ال ٕاَل اًـًَو

 

 وفاقسثَ يف اٗكزاساث اأٔلهثوتَوحِة . 

 

مِت اختشٍ اأٔلهثوتَوحِون نلاؿة ٌ٘كزاسة فٕاهَ س َـعي اس خلصاًء اكماًل ؾن فَسفة اإلوساهَة ، 

ِبًوًوحًِا وسَوهًَا ، وِبًخايل  وثعوزًا واْضًا ؾن ٔبظي اإلوسان ؤبذواز وحوذٍ ، وثوكـاث َّناًخَ ؛

حىون الاس خًذاخاث َصَحة ومذاكمٍك وواْضة تي ومفِست ٗكى ا٢كثلف ا٢كس خفِس ، أٔلهيا ال 
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وس خعَؽ ٔبن هـعي حىلاً ؿِل ِشء كدي ٔبن َنَط تَ ؿَلاً من َجَؽ اًيوايح ، ٕار ٔبنَّ اْكُْْكُ ؿَّل 

ِزٍِ    . اًَشء فََصٌغ ؾن ثََعوُّ

 

  : حامتؾَة اًسوس َوًوحِةوفاقسثَ يف اٗكزاساث الا

 

يَة اٗكزاسة يف َجَؽ  ٌساؿس اًحاحر الاحامتؾي ؿَّل حتسًس آكعاقط الاحامتؾَة اًيت متزي َؾَِّ

ساؿس ٌَحاحر الاحامتؾي يف حَص   اًيوايح اًـَمَة واًيفس َة اًس َىوًوحِة وا٢كِيَة وآكََلِة ، ٌو

يَة يف ٕاحصاءاثَ اًححثَة فذع َِّ ـَ سق ثوكـاثَ يف اًيدِجة وحىون ٔبنْث كدواًل ٗكى أكاؿة اًيت اختشُا َن

، رٛك تبٔن الاحامتؾَني ال ًسزسون اإلوسان  ا٢كس خفِسٍن مْنا ، تي ؤبجنؽ يف ثلومي ا٣كمتؽ وٕاظالحَ

ضري ٕاًََ ،  مٌـزاًل ؾن جممتـَ ٔبو جمخثًا من ٔبظِل ، ٕار ٕان ك من اًفصذ وا٣كمتؽ ًسل ؿَّل األٓدص ٌو

حتعي تسزاسة اأٔلفصاذ يف حال اهـزال ، وٕامنا يف حال ثفاؿِل مؽ جممتـَ ففِم اًـالكاث الاحامتؾَة ال 

َ سَوك  ، وسَسٍك اًًسة مثاًل جضك مؽ مثصِتا اًيت ُو اًفصذ ثفاؿاًل احامتؾًَا وجممتـًا بٓدص ًوّخِ

ًٌا ؛ أٔلهَ حزء من هؼامَ ، واًحاحر الاحامتؾي ِتمَ ك  ِّ ؤثص ؿَََ ثبٔزريًا تُ اًفصذ اٙكي ًخفاؿي مـَ ًو

اًحَاانث اإلَياتَة واًسَحَة اًيت ًلسرما ؿ١ك اًًسة ؾن سالٌك مـَية ٔبو جممتؽ مـني ؿَّل حّسٍ سواء 

 . ؛ أٔلهَ ٌسـى ٌَخيؼري الاحامتؾي يف َجَؽ جماالث ؿَوم الاحامتغ ا٥كخَفة

 

 :وفاقسثَ يف اّكلصافِة

َّة ؿَّل هَفِة ثـامي  اًخَّش مؽ اًعحَـة ، وؿَّل  ؿ١ك اأٔلوساة ًـّصُِف اًحاحَر يف اّكلصافِة اًخَََّشًِ

غِ اأٔلحٌاش اًخَّشًة يف اأٔلكاًمي واأٔلماهن ؤبس حاتَ وهخاجئَ   . ثوسُّ

 

 ِوْسخذَ : -3

و  ُو ٔبحس اًـَوم اإلوساهَة والاحامتؾَة اًيت ثدٌاول اإلوسان ِبٗكزاسة ا٢كْنجَة ذاذي جممتـَ ، ُو

وس حة اًـموم وآكعوض ، وٙكا ٔبحس اًـَوم اًخازَيَة ؿَّل وخَ آكعوض ، فدَيَ وتني ُشٍ اًـَوم 

 فٕان اًًساتة تٌَُ وتني ا٢كؤزد مثاًل وس حة معوم ودعوض.

 

 فضِل : -2

و  ٌٍْص ِِبْكََفاَوِت َواًخَْىِصمْيِ . ُو ؿَّل ٔبي حال اكن فِو ؿ١ك انفٌؽ ؛ وظيـة فاضٍك ؛ وظاحدَ فاضٌي ، َخِس

َي أٔلخي حفؼَ أٔلوساة ٔبفضي اًـَوم اًخازَيَة ، حِت اكذ ٔبن ٌس خلي ؾن ؿ١ك اًخازخي ، وفَضُ 

 اًياش حِت ساز ِبًخازخي ؿَّل ا٢كَِـة اًعحَحة اًواْضة .
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و ؿ١ك ًسؾو ٕاَل اًخََفىُِّص يف ٔبظِي اًًضبِٔت ، وٕاَل الاؾخحاز ِبًلصون آكاًَة ٙكا ُو ذاؾَة سالم ؛  ُو

عفي اًلَة من اًلي واْكلس واْكسس مِت ظاذف كصحيًة حِسًت ، فِخعُف اًـا٠ك  َيشة اًيفس ، ًو

تَ مبححة اًضـوة واًخوذذ ٌَخَّشًة اكفة ، ٕاال بٔن من ساءث هفسَ فلس ثعَحَ ٕاحسى بٓفاث ُشا 

 : اًـ١ك وعم

شا اًيوغ ًلال يف ظاحدَ : َؾََّاتة ،  -6 ٕاما ٔبن ًخددؽ تَ مـاًة اًياش ، وَيمؽ تَ ا٢كثاًة ، ُو

ة َل   .وساتٌة ال ِرمَّ

ضـوتَة ؛ وس حة ٕاَل اًضـة ، ٔبو ًسؾى وٕاما ٔبن ًخحول اٙكي ًـاين من ؾلست اًيلط ٕاَل اً  -0

اتَة ذؾي نشاة. واًضـويب ُو اٙكي ًعساز حىلاً مس حلًا ؿَّل  شا ًلال َل وَسَّ وس حًا ًُس َل ، ُو

ـُويب لال َل : وساتة ُص   اًضـوة هَصًت ٌَضـة اٙكي ُو مٌَ ، ًو

 

ْجِة فِؤذًَ رٛك ٕاَل حصك اًخََّحِّلِ ِبًفضا -4 ـُ قي ، ٔبو ٕاَل حصك وٕاما ٔبن ًعاة ظاحة اًًسة ِبً

شا اٌَئمي اًصرًي  .اًخزِل ؾن اًصراقي ، ٔبو ٕاَل اًخحِل ِبًصراقي واًخزِل ؾن اًفضاقي ، ُو

 

حشَل ؛  وٙكا فٕان اًـ١ك ٔبي ؿ١ك ال ًحشل ٕاال أٔلُِل ، اٙكٍن ظفت ِهََّاُِتم ، واكهوا ٔبُاًل ٕكِل ؛ ًو

  . ذحاز وزايضة ٌَيفسوامُتاهَ مكِية ، وال ًخـ١ك ٔبحٌس ؿَلاً ٔبّي ؿ١ك اكن ٕاال تـس اد 

 

 واضـَ : -1

  :ٔبواًل: ؿ١ك اًًسة من حِر بٔهَ ؿ١ك جصواتط اًلصاتة اًيت حىون تني فصذ وفصذ

، حِر ؿ١كَّ ُٝك بٓذم اأٔلسلاء ُكِا ، وتنيَّ حلِلة ثٜك اًـالكاث اًيت  اًَّشاقؽ اًواضؽ َل ٕامنا عم

ى اًواُٗك بًِٔب ًْٔلكصِبء ، وما ًخـَق ِبا من ٔبحاكم ، وحـي ًك هوغ ووظف من  اًلصاتة اسلاً ، فسمَّ

م  ـَ ت ، واً ًا ، واًعيو ٔبذًا ؤبدذًا ، واًوٗك اتيًا ٔبو تًذًا ، ونشا اكن اْكال يف اّكَِّس ، واّكَسَّ ، واًواٗكُت ٔبمَّ

، واًـمة ، وآكال ، وآكاٌك ، واْكفست .. تي حثت اًَّشًـة ؿَّل ظٍك ثٜك اًلصاِبث اًيت ذؾُتا 

ظصاقق وظَِا ؤبوخَ زؿاًة معاْكِا. واكهت مسبٌٔك ِحفغ اًًسة من ملاظس  زحلاً ٔبًضًا ، فدًَت

اًَّشاقؽ ، ومن اًضوزايث اًكَاث اأٔلرماث ، نلا حـَت اًَّشاقؽ ًك مسمى من اأٔلكصِبء حىلاً 

يف ِبة اًُتاكث ، وِبة اأٔلىىحة. وحـَت اًًسة ٔبساش ثوسًؽ ا٢كواًزر . وخاءث مسمَاث 

ّزًِة ، ص ِتَّ يف ٔبًفاع اًَّشًـة ٌَل شٍ اأٔلًفاع عم: اٙكُّ صاتة ، تـضِا اكن مجماًل حمخاح ٌَحَان، ُو

 واًلصمح ، واًًسي ، واألٓل ، واأٔلُي ، واًـُتت ، واًـلة ، فاكن رٛك حتًصضًا ٌَـلول يك ثـمي.
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شا ُكَ جنسٍ ٗكى ٔبُي اًَّشاقؽ ا٢كزنٌك ، ٕار جنس يف اًـِس اًلسمي ثٜك اًـياًة اًحاًلة تبٔوساة  ُو

ؤبوساة اأٔلهخِاء ، ؤبوساة تين ٕازساقَي. واكن ٔبحداز تين ٕازساقَي ٌَّشحون ثٜك  اًخَّشًة ،

َِّوَّنا ُكلا اس خجسث مبواسات دط اًزمان ، حِت ٔبذزحت ثٜك اًَّشوخ واًخشًَالث  َُشً اأٔلوساة ًو

 يف اًخوزات هفسِا، اُلفؼت تسدوًِا حصام نخاة ٝك ؿَّل زمغ ما ٔبْكلت تَ من َؾَوٍز وؾَة.

 

  اأٔلوساة من حِر ٔبهَ ِؿ١ُك بٌٓكٍ ِهًَا: ؿ١ك 

 ِ شا اًلسم من َوْضؽ ، وضـَ مٌش ٔبن ٔبوخسٍ ٝك ، ٔبسوًت تلرٍي من اًـَوم اإلوساهَة اًيت  اإلوسان ُو

وضـِا اإلوسان ٢كا صـص ِبْكاخة ٕاٍَيا ؛ واْكاخة ٔبمُّ الاذُتاغ ، فاْكاخة واًضوزت ذؾخا ٕاَل وضـَ. 

ـَ ، واحذاح ٕاَل مـصفة اًعٍك اًيت تٌَُ وتني جممتـَ ٔ فصاذ رٛك ؾيسما احذاح اإلوسان ٕاَل ثفُِّم جممت

َِّح ،  ُ وحلاؿاث ، تي وٕاَل مـصفة ٔبظِل ووضبٔثَ وزس وحوذٍ . ك رٛك اكن تواسغ اًلٍصزت ا٢ك

ٌف تخين خًسَ ، فـ١ك اًًسة اهـاكٌش ٌَمسهَة ،  فاإلوسان مسين ِبًعحؽ ؛ حمٌة ًالحامتغ ؛ َُكِ

ِحِم وثبِٔهُُْبا من ْجة ؛  ومصبٌٓت ًإلوساهَة ، وحصحلانٌ  ًفَسفة اًـالكاث الاحامتؾَة ، حُيثَُّ َوْدُز اًصَّ

ِتا من ْجة ٔبدصى ، تي وا٢كعَحة وا٢كاذت من ْجة ًِثة   .وذكسقُتا وِٙكَّ

 

واكن ؿ١ك اًًسة كس تسٔب ثس َعًا هؼصًا ًخساظة ا٣كمتؽ اإلوساين اأٔلول. وحني نَب ا٣كمتؽ اإلوساين 

ْمصاُن ؛ ثحَوزث حِيئش مفاُمي اأٔلول ؛ وثـسذث ا٣كمت ـِ َر اً ـُ ـاث اًخَّشًة ، وتـسث اأٔلوساُة ؛ وَص

َمة وا٢كَُْزِمة ، َوَسنَّ َل اًًساتون اًضواتطَ وا٢كععَحاِث  ؿ١ك اأٔلوساة ، فَُلٌِّيَْت َل اًلواهني ا٢كُيَّؼِ

  . واأٔلساًَة اًفٌَة

 

يف َتسًس ُشا اًـ١ك ُ 023ِب ثواكن اًفضي األٔنَب يف اإلسالم ًٌَساتة محمس جن اًساقة اًك

أٔلُي اإلسالم ، فاكن ٕامام ٔبُي اًًسة تال مٌاسغ ، وظاحة ٔبؾؼم ؤبزخت مسزسة يف ؿ١ك 

ي َل اأُلظول ، ودطَّ َل  َـّس َل اًلواؿس يف اإلسالم ، ؤبظَّ و ٔبول من ك اًًسة يف اإلسالم ، ُو

يف ٔبَّنم اكهوا ؿاًٌك ؿَََ . ُث ثخاتؽ آكَُعطَ اًيت مََش ؿَّل زَسِا ك َمن خاء تـسٍ ، وال ميازي ٔبحٌس 

 ؿَّل ضحعَ ظواقف زالج :

 

 اًـَلاء ِبًَّشؾَاث  -6

 ا٢كؤزدون واأٔلدداًزون -0 

 اأٔلذِبء واًضـصاء -4

. واكن من اًضوزاث اًيت ذؾت ٕاَل   وكََّلا َتمتؽ ُشٍ اأٔلوظاُف يف ٔبَحٍس من ا٢كض خلَني ِبأٔلوساة
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سن اًضواتط واًلواهني وٕاَل حفغ اًًسة واًخبًَٔف فَِ ؛ ادذالف اأٔلذاين وا٢كشاُة ، واأٔلًوان 

، واٌَلاث ، فك ٔبحس ٔبزاذ بٔن ًُشةَّ ؾن حوضَ ، وحيمي تَضخَ ، وٌك ٔبزاذ ٔبن ٌُْضِرَط هفسَ ، 

ـََبَّ ؾي فصط ٕازاذثَ ، وُو ما ً  . َ تَصاغِ اأٔلًسًوحِاث و اغ اْكضازاثؤبن ًثخت وحوذٍ ، ًو

 

 اَسَ : -1

   ُو ؿ١ك اًًسة ، ٔبو ؿ١ك اأٔلوساة  ) حِياًوحِا (

وتـغ فالسفة اًـَوم ال َيـَوهَ من اًـَوم وٕامنا ًـسوهَ فًٌا من اًفٌون ، تي ًـسوهَ كسلاً من 

َّاً   . ٔبكسام اًخازخي ٕاما ؿَلاً وٕاما فٌَ

 

لال ٢كن ميُتيَ : انِسٌة، ووَسَّ  ََِف تـ١ِك ًو اتٌة ، واًًساتة ال ثلال أٔلي ؿا٠ك تَ ، وٕامنا ٌََح اةٌّ ، ووَسَّ

لال ٢كن َجؽ مـَ اأٔلدداز واًلعط واًخازخي  اأٔلوساة ، واًِاء فَِ ٌَمحاًلة ؛ ًالحُتام واًخـؼمي ، ًو

اض فذلال ٢كن ًَُلطُّ اأٔلدداز واًوكاقؽ ُث َيَعِا ِبأٔلساظري واألأكر ًة : ٔبددازيَّ . ٔبما اًلعَّ

وآكصافاث ، وٙكٛك فٕانَّ كعط اًلصبٓن اًـؼمي عم ٔبحسن اًلعط أٔلَّنا ال جض متي ؿَّل اأٔلساظري 

 . وآكصافاث ؛ وأٔلن ٝك ثـاَل َيخاز من اًلعط ما حتعي تَ اًـَبت وا٢كوؾؼة واًفاقست

 

 اس متساذٍ : -2

ٔبدداز اًياش  ُو ؿ١ك ٌس متس من ةزخي اًياش ، ؤبددازضم ، ومن احامتؾِم ، وثياوحِم . ومعاذز

  . نثريت

ِا : اًىذة ا٢كلسسة ا٢كزنٌك من ؾيس ٝك وبٔحاذًر اًصسي ؿََيم اًسالم  . ٔبًو

 

ِىَيا : اًيعوض اًخازَيَة . ا٢كسوهة يف اًىذة ، واًىذاِبث اأٔلثًصة ، واًيلوص اْكجًصة ، اًعىوك 

ول ، أٔلن اًضِاذت اًـسًَة ، اًضِاذاث اًحٌُة ، وؾيس اًفلِاء وٕان اكهت اًضِاذت سلاؾَة من ؿس

ُا اًفلِاُء ٕاال يف اًًسة ، وا٢كوث ، واًياكخ  . ِبًدسامؽ ال ًُلصَّ

 

 ٍِهثا : اًيعوض اأٔلذتَة ، من صـص وهْث.

 

 حْكَ : -3

         اْكْك األٔول : اًفصط ؿَّل اًـني                                                             

ثـَمَ اًفصُذ فٕان اإلُث ٌسلط ؾيَ وال ًَحلَ ثبٔهُة اًَّشًـة . ٕار  فِو فصٌط ؿَّل ك ؿني ؛ ٕارا
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ضُم ؛ ؤبن ًـ١ك  فصٌط ؿَّل ك ٕاوسان ٔبن ًـصف كصاتخَ وزمحَ اٙكٍن َية ؿَََ ٔبن ًَِعََُِم َوًَََبَّ

تِ  ٍَكِ َوا٢كَوذَّ  . اًصاتعة اًيت تٌَُ وتُْنم ، فٕارن ُو فصط ؿني أٔلخي اًّعِ

 

ِب ظَّل ٝك ؿَََ وبَٓل وس١ك ؿَّل وخَ أكٍك وٕاال اكن ا٢كس١ك نلا ًفُتط ؾَيًا مـصفة وسة اًي

ًا ، ًوىٌَ ال ٍَْىُفص ذالفًا الجن حزم اًؼاُصّيِ اٙكي نفصَّ تياًء ؿَّل ٔبظول مشُحَ ، ومن ؾصف  ُملََّصِ

 . وسة اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وبَٓل وس١ك ؿَّل وخَ اًخفعَي فِو ظاحة فضي

 

  . اْكْك اًثاين : اًفصط ؿَّل اًىفاًة

و ًفُتط ؿَّل اًىفاًة يف اأٔلوساة اًحـَست أٔلخي ٔبن ٍىون يف ا٣كمتؽ َمن ًَُشةُّ ؾن اأٔلوساة  ُو

فضح ٔبَُِا ،  ا ، ًو َُ حني َؾَوَز اِؿني ، ًو اِض ؛ ؤبقصاَط اًوضَّ اتني ؛ ودصافاِث اًُلعَّ ذؿاوى اًىشَّ

َِّلاً َل ، انُشًا ًفضِل ، انَصًا أٔلُِل . فٕارا ثـَمَ من حعَت  ـَ ىون ُم تَ اًىفاًة يف ثـَمَ فٕان ٍو

 . اإلُث ٌسلط ؾن ا٣كمتؽ فال ًَحلَ ثبٔهُة اًَّشًـة

 

وال ًعاًة ك ٔبحٍس ِٕبثلاهَ واٗكزاًة تَ ، ٕاال َمن  . ٔبما ؿ١ك اًًسة األيٓل الْكَ فصط ؿَّل اًىفاًة

س تَ يف سماهَ فٕاهَ ًخـني فصضًا ؿَََ ، ومِت ثـسذ ٔبُي اٗكزاًة تَ اكن تُْنم ؿ َّل اهفصذ تَ ٔبو ثوحَّ

 اًىفاًة.

  

كال مٜك ِبوِبل يف ٔبِبس اًـَوم : واًـَوم اًيت عم فصوط نفاًة ؿَّل ا٢كضِوز: ك ؿ١ك ال ٌُس خلِن 

ؾيَ يف كوام ٔبمص اٗكهَا وكاهون اًَّشغ ؛ نفِم اًىذاة واًس ية وحفؼِلا من اًخحًصفاث ، ومـصفة 

ان ؿَََ وٕاساٌك اًض ْبة ، ومـصفة اأٔلوكاث ، واً فصاقغ واأٔلحاكم اًفصؾَة ، الاؾخلاذ ِٕبكامة اًَُب

وحفغ اأٔلتسان ، واأٔلذالق ، واًس َاسة ، وك ما ًخوظي تَ ٕاَل ِشء من ُشٍ وـ١ك اٌَلة 

واًخَصًف واًيحو وا٢كـاين واًحَان . واك٢كيعق ، وجس َري اًىواهة ، ومـصفة اأٔلوساة ، واْكساة 

زخاِتا يف اًخبٔهَس حبسة ، ٕاَل كري رٛك من اًـَوم اًيت عم وساقي ٕاَل ُشٍ ا٢كلاظس . وثفاوث ذ

 . اْكاخة ٕاٍَيا

 

  . اْكْك اًثاًر : اًخحصمي

ىوُن ِمن هحائِص اٙكهوِة مِت اكن كَْعُس اإلوساِن ِمن ثَـَُِمَ ٔبن ًخددؽ تَ ا٢كثاًَة واًـَوة  ُصُم ٍو و حَيْ ُو

و من ٔبؾؼم  ََّ ِنَْبٌ ؛ ُو ِعِم ، أٔله ايل واحذلاز اًياش ومَغْ ِذ اًخَـّ ًُِمَجصَّ شٍ اأٔلذالق ، ٔبو  اٙكهوِة ، ُو

ُس حصمية ذًًِة واحامتؾَة ، وحىون ٔبكَغ مِت كعس  ـَ اًصرًٍك اًيت حىون يف تـغ ٔبص حاٍ اًًساتني ثُ
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َمة مح ا٢كـؼَّ   . تَ اإلرضاز ِبأٔلكازة ؛ فِو ؾيس ٝك كعَـة ٌَصَّ

 مساقِل : -62

 ٔبما مساقِل ٔبي كضاايٍ اًيت ثعَة وسة محموالِتا ٕاَل موضوؿاِتا فِيي :

 : حفغ اأٔلوساة اًعحَحة زواًًة وذزاًةً   -6

  وحفؼِا ِبًصواًة ٍىون

  ِتَضْحِعَِا ًفؼًا ومـِن  - بٔ 

ٍِْْنا تبٔظَح اأٔلسَوتني ، ٕاما اًخسط وٕاما اًدضجري ، ٔبَيلا اكن َل ٔبثلن فٕاهَ ًخـني ؿَََ  -  ة ِتخَْسِو

ن تَ   اًخسٍو

 . ِِبأٔلذِش ؾن اًثلاِث ، واًخََّحُمِي ِمن اأٔلزحاِث  -  ث

 : ٔبما حفؼِا ِذَزاًًة فِىون

ُِّت يف ِزواٍُتا. - بٔ     ِِبًخَثَخ

ِِبًححِر يف ٔبحواِل ُزواِِتا ، ٕاثلااًن ، وضحعًا ، وؿساًٌك ، وسالمة من اًلفٍك .. وكري رٛك من  - ة

اًعفاث ا٢كعَوتة ، ٔبما اإلسالم فال ٌُضُتظ ، أٔلهيا هعسق ذؿاوي ٔبُي َجَؽ اٗكايانث يف حاكًة 

ىشِبم ، وٕامنا ال هلدي من اكن ددَثًا يف ذًيَ من ٔبُي اٗكايانث ، ٔبي ددَر اًيفس ؛ ٔبوساِبم وال ى

ًة. الًّ َواَل ِرمَّ
ّ
 سفَيًا ؛ الَّاصًا ؛ ؾََّاًِب ؛ ال ٍَْصكَُة يف ٔبحٍس ا

ـَة - ح ْي  : ِتخعحَِق مععَحاِث ٔبُي اًعَّ

تشل اًـ١ك ًْٔلوكاِذ ؛ بٔو ٕاخاست ِتخَْحِمَي اأٔلوساة َمن اكن ٔبُاًل ٕكَِا ِمن ظالة اًـ١ك ، وؿسم  - ذ

ني ، ٔبو حىثري سواذ اأٔلذؾَاء ؤبص حاٍ اًًساتني   .ٔبَصاة ا٢كبٓزة وا٢كض حُو

 

اؿني ؛ وا٢كلصضني ، وقواًة اًضـصاء -0   .زذ ذؿاوى اًىشاتني ؛ واًلعاض ؛ واًوضَّ

َِف ، ا٢كخِفق وا٢ك -4 َِف وا٥ْكخَ َحة ، وا٢كؤث ِّس ْ  . فُِتقضحط اأٔلوساة تخخِني ا٢كدضاتَ يف اًً

اأٔلوساة ٌَخَّش اكأٔلساهَس ٌَزَب ، فىلا بٔن اإلس ياذ ًخخني تَ آكَب ا٢كوظول وا٢كلعوغ وا٢كـضي  -3

وا٢كـَق واًعحَح واًضـَف وا٢كوضوغ ، فٕان ؿ١ك اًًسة ٍىون مثِل يف ثحُني رٛك يف اٗكؿاوى 

ٍِ وٕاال اكن اًًسخِة ؿَّل وخَ اًـموم ، َوًَْيُلُس اًًساتُة ك ما ًعِل وال ًخلدي صُئًا إ  ال تـس هَْلِس

اض    .كَعَّ
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ِمَس  -2 ـْ و ما ٌسمى ِبًخَّ زتط اأٔلفصاذ ، وا٣كموؿاث ، واًلداقي ، واًضـوة تعٍك اًًسة ، ُو

 ٌَفصذ ٔبو ا٣كموؿاث.

ذسمة اًـَوم اإلوساهَة ؛ اكًخازخي ، وؿ١ك الاحامتغ ، تخلسمي ا٢كاذت اًالسمة اأٔلساس َة ْكعول  -1

ؿ١ك ، فـ١ك اًًسة ؿ١ك مس خلي ؛ َل ٔبظوَل وكواهٌَُ وضواتعَ ، ٕاال ٔبهَ ال اًلاًة ا٢كصحوت من ك 

مييؽ من ٔبن ٍىون ذاذمًا ًـَوم ٔبدصى ، أٔلن تني َجَؽ اًـَوم زواتط ؛ فكِا مديَة ؿَّل تـضِا 

 اًحـغ ، فِيي من ْجة حىون زقُسة ومن ْجة ٔبدصى حىون مصؤوسة.

 من ٔبضم ا٢كؤًفاث َّف ؿ١ك اًًسة :

 .ُؼ( 023ثبًَٔف: ُضام جن محمس اًكِب )ث:  َجِصت اًًسة  -6

  .وسة مـس واٍمين اًىدري الجن اًكِب  -0

 ُؼ( 013ٔبوساة اأٔلُشاف أٔليب اْكسن اًحالرزي )ث:   -4

 .ُؼ( 022وسة ؿسانن وحقعان ثبًَٔف: ٔبيب اًـحاش محمس ا٢كَبذ اًيحوي )ث:   -3

  .اًعحلاث ًإلمام ذََفة جن دِاظ اًـعفصي  -2

 . ُؼ( 314الجن ؾحس اًَب )ث:  تؾن كداقي اًصوا اإلهحاٍ  -1

 ُؼ( 362اإلًياش تـ١ك اأٔلوساة َجؽ اًوسٍص اًفاضي ٔبيب اًلاْس اْكسني جن ؿِل ا٢كلصيب )ث:  -1

 ُؼ( 321َجِصت ٔبوساة اًـصة الجن حزم اأٔلهسًيس )ث:   -2

 .ُؼؼ( 210اأٔلوساة ًـحس اًىصمي اًسمـاين )ث:  -3

  .اأٔلوساة ٌَسَعان ا٢كٜك اأٔلُشف اًصسويل ظصفة اأٔلَصاة يف مـصفة  -62

 ُؼ(206َّناًة اأٔلزة يف مـصفة كداقي اًـصة ثبًَٔف: ٔبيب اًـحاش اًلَلض يسي )ث:   -66

كالقس أكان يف اًخـًصف تلداقي ؾصة اًزمان ثبًَٔف: ٔبيب اًـحاش اًلَلض يسي )ث:   -60

 ُؼ(206

ـ   -64  ُؼ( 220سلالين )ث: اًـجاة يف تَان اأٔلوساة ثبًَٔف: اْكافغ اجن جحص اً

 ُؼ( 366ًة اٌَحاة يف حتٍصص اأٔلوساة ثبًَٔف: اْكافغ خالل اٗكٍن اًس َوظي )ث:   -63

ا   .وكرُي
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  :ومْنا نخة كسمية خمخعة فلط تشهص كداقي وتَوث مـَية :اًثاين

اإلُكَي يف ٔبوساة اٍمين ؤبدداز محري ومَووِا ثبًَٔف: بئب محمس اْكسن جن ٔبمحس جن ًـلوة  -6

 ُؼ( 443اهلمساين اٍميين )ث: 

  .َجِصت وسة كٌصش ٌَزتري جن جاكز  -0

  .اًخحُني يف ٔبوساة اًلصص َني ًإلمام اجن كسامة ظاحة ا٢كلين  -4

  .الاسددعاز يف وسة اأٔلهعاز الجن كسامة ٔبًضا  -3

صت اْك  -2 ة ا٤كفوػة من اًلحاز ثبًَٔف: ةح اٗكٍن جن ُس َِب اكن كاًة الادذعاز يف اًحَوةث اًـًَو

 .ُؼ 124حِا س ية 

 ُؼؼ( 366اًـجاخة اًززهخِة يف اًسالٌك اًًزيخِة ثبًَٔف: اْكافغ خالل اٗكٍن اًس َوظي )ث:   -1

  .وسة اًفلِاء بٓل جعَي ٤كمس جن ُاذي جن جىصي اًـجَِل  -1

 

 وٕان اكن ال َيَو ؿسذ هحري مْنا من ٔبدعاء ويف تـضِا حتامي ٔبو ا٢كـا ت يف اأٔلوساة ٔبما اًىذة

  :َتَِي فِيي

ٕاذزاك اًفوث يف رهص كداقي ةزخي حضموث ثبًَٔف: ؿِل جن محمس جن ؾحس ٝك ِبدِي ءال  -6 

يح  .ِبتعني اًيَّوَّ

 .حتفة ا٤كحني واأٔلَصاة يف مـصفة ما ٌَمسهَني من اأٔلوساة ثبًَٔف ؾحس اًصمحن اأٔلهعازي  -0

َس اْكسني جن حِسز اًِامشي َجِصت ٔبوساة ٔبرماث اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ثبًَٔف: اًس   -4

 اْكسُين

 .مـجم كداقي ا٢كمَىة اًـصتَة اًسـوذًة ثبًَٔف: محس اّكازس  -3

اًحسز ا٢كيري يف زفؽ اْكجاة ؾن وسة بٓل ٔبيب وسٍص ثبًَٔف: اًض َخ مزامح جن سا٠ك ِبوسٍص من  -2

  ٔبُي اًلصن اًصاتؽ ؾَّش اًِجصي

  .ٕاسـاف ٔبُي اأٔلؾَان تبٔوساة ٔبُي ؾلان ٌَس َايب  -1

  .مـجم كداقي اًـصة اًلسمية واْكسًثة ًـمص زضا وحاٌك  -1

و ) ظحلاث اًًساتني ياك نخاة كمي ٌَـالمة اًض َخ جىص جن ؾحسٝك ٔبتو ًسس زمحَ ٝك ُو  ( ُو
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 ( مداذئ ؿ١ك ا٢كُُخون42)

 ؿ١ك اًُْمُخون :

واظعالحًا ُو ما حصى ٢كنَْت ًلًة َل ؿست مـاين حًزس ؿَّل اًس حـة، ٔبوس ْبا ًس َاكٌا: "اٌَفغ"، ا

ٕاظالكَ ؾيس ٔبُي اًـ١ك ؿَّل مداذئ فن من اًفٌون، حىثف يف زساقي ظلريت كاًحًا، وعم ختَو يف 

اًـاذت من ك ما ًؤذي ٕاَل الاس خعصاذ ٔبو اًخفعَي، اكًضواُس واأٔلمثٍك ٕاال يف حسوذ اًضوزت، 

ث ا٢كخون اأٔلكي بٔ  ، ٙكٛك ؿُسَّ ًفاػًا اأٔلحسن يف راِتا ورٛك ًضَق ا٢كلام ؾن اسدِـاة ُشا وَنٍو

 .واألٔنْث كدواًل ؾيس اٗكازسني

لاتِل اًَّشخ، ُشخ ا٢كنت، وكس َسٍو  و اًىذاة اأٔلظِل اٙكي حىذة فَِ ٔبظول ا٢كساقي، ًو ُو

ِب٢كنت يف الاظعالخ أٔلهَ ؾحازت ؾن ُشٍ ا٥كخَصاث اًـَمَة، أٔلَّنا ثخضمن ا٢كساقي اأٔلساس َة 

 .ٌَصهوة وإكي

 

 : ٔبكسام ا٢كخون 

 :ا٢كخون ٕاَل كسمنيثيلسم 

  .ؼ مذون مٌثوزت، وعم األٔنْث 1

ؼ مذون مٌؼومة يف ٔبتَاث اًضـص ٌسمى اًضـص اًخـَميي، وحىون كاًحًا من حبص اًصحز، وكس  2

 .حىون من كرٍي

سمى كاقِل  َحز حبص مـصوف من حبوز اًضـص، وجسمى كعاقسٍ اأٔلزاخزي واحسِتا ٔبزحوست ٌو واًصَّ

 .زاحزاً 

و ٌض حَ يف ُشا وٕامنا َسي اًصحز زحز  ًا أٔلهَ ثخواَل فَِ حصنة وسىون ُث حصنة وسىون، ُو

و ٔبن ثخحصك وجسىن ، ُث ثخحصك وجسىن. وًلال ًِا حِيئٍش  ِبًصحز يف زخي اًياكة وزؿسِتا، ُو

 .زحزاء

 .واًصحز ذًوان اًـصة يف اّكاََُة واإلسالم ، ونخاة ًساَّنم ،ودزاهة ٔبوساِبم ؤبحساِبم

شا اًيوغ من اًيؼم: "ا لذَص ؿَّل ُو ًضـص اًخـَميي"، هؼم ؿَمي َيَو من اًـواظف، واأٔلدٍِك، ًو

 .واْكلاقق اًـَمَة ا٣كصذت اأٔلفاكز، وا٢كـَوماث،

شٍ ا٢كيؼوماث اًـَمَة ثيلسم ٕاَل كسمني  :ُو
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 .ؼ مٌؼوماث يف ؿ١ك مـني اس خلالاًل، مَكََُْحة اإلؾصاة ٌَحٍصصي، ؤبًفِة اجن ماٛك يف اًيحو .. ٕاِك 1

مٌؼوماث ٢كنت مـني مثي بًٔفِة اًـصايق هؼم ملسمة اجن اًعالخ، وهؼم اًـمًصعي ٢كنت ؼ  2

وا٢كخون موحوذت من كسمي  .اًوزكاث، و٢كنت األٓحصومِة، وهؼم ساذ ا٢كس خلٌؽ، وَجؽ اّكوامؽ.... ٕاِك

اًزمان، ًوىْنا ٠ك ثـصف ِبشا الاْس، تي ِبْس ا٥كخَصاث: مثي خمخَص آكصيق معص جن اْكسني 

 -زمحَ ٝك ثـاَل  -ُؼ( 443يق ا٢كخويف س ية )آكص

كال ٔبتو ؿِل اْكسن جن بمٔحس جن اًحيا يف نخاتَ ا٢كلٌؽ يف ُشخ خمخَص آكصيق: " واكن تـغ 

ص َودٌا ًلول: زالزة خمخَصاث، يف زالزة ؿَوم، ال ٔبؾصف ًِا هؼائص: اًفعَح ًثـَة، واٌَمؽ الجن 

 ."بٔحس وفِمِا نلا ًًدلي ٕاال ٔبفَح حين، ونخاة ا٥كخَص ٌَِرَصيق، مفا اص خلي ِبا

زمحَ ٝك -ُؼ( 036ُو ٔبتو اًـحاش ٔبمحس جن حيىي جن ًسس اًضُداين موالضم ا٢كخويف س ية )  :زـَة

 .-ثـاَل

 .-زمحَ ٝك ثـاَل-ُؼ( 6430ُو ٔبتو اًفذح ؾامثن جن حين ا٢كوظِل ا٢كخويف س ية )  :اجن حين

و َجؽ -ٔبي ا٢كخون-واكن اًلصط مْنا  َة اًخس َعة يف مذون ظلريت، تـحازت  حىاميً، ُو ا٢كساقي اأٔلًو

ًىْنا ٠ك جس متص نشٛك، تي ِبًف  .سٍِك، ًخىون تساًة ًُضسات اًفلَ ؿَّل َنو األٓحصومِة يف ؿ١ك اًيحو

وكس اكذضت اْكاخة اًخـَميَة وحوذ مْنج  .ًلاسيف ٕاَياس تـغ ا٢كخون ٕاَل ذزخة األٔ تـغ ا٢كخبٔدٍصن 

و  :ٌسري ؿَََ اًعاًة ُو

 

 .اٙكي ُو اأٔلساش اٙكي ًخين ؿَََ اًعاًة ؿَمَ يف ك فن حبس حَ ٢كنتا ؼ 1

   .ًِشا ا٢كنت ُشخ ؼ 2

 .ؼ حاص َة ؿَّل ُشا اًَّشخ 3

 .ؼ ثلٍصص ؿَّل اْكاص َة 4

 

 :ا٢كخون تني ا٢كسخ واًلسخ

كال اجن ذ٘كون يف ملسمذَ: "رُة نثري من ا٢كخبٔدٍصن ٕاَل ادذعاز اًعصق واأٔلَناء يف اًـَوم، 

سوهون مْناًوًـون ِبا،  جصانجمًا خمخَصًا يف ك ؿ١ك، ٌض متي ؿَّل حَص مساقِل ؤبذٍُتا، ِبدذعاز  ًو

يف اأٔلًفاع، وحضو اًلََي مْنا ِب٢كـاين اًىثريت من رٛك اًفن، وظاز رٛك خماًل ِبًحالكة، وؾّسًا 

ثلًصحًا  ؿَّل اًفِم، وزمبا معسوا ٕاَل اًىذة اأٔلرماث ا٢كعوٌك يف اًفٌون ِبًخفسري واًحَان، فادذَصوُا
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نلا فـِل اجن اْكاحة يف اًفلَ ؤبظول اًفلَ، واجن ماٛك يف اًـصتَة، وآكوجني يف ا٢كيعق،  ٌَحفغ،

و فساذ يف اًخـَمي، وفَِ ٕاذالل ِبًخحعَي، ورٛك أٔلن فَِ ختََعًا ؿَّل ا٢كحخسئ ِٕبًلاء  ؤبمثاهلم، ُو

و من سوء اًخـ و ٠ك ٌس خـس ًلدوًِا تـس، ُو َمي ... ُث فَِ مؽ رٛك صلي اًلاايث من اًـ١ك ؿَََ، ُو

عة اًفِم تزتامح ا٢كـاين ؿََيا وظـوتة اس خرصاح  هحري ؿَّل ا٢كخـ١ك، تخددؽ ٔبًفاع الادذعاز اًـًو

عة، فِيلعؽ يف فِمِا حغ  ا٢كساقي من تُْنا، أٔلن ٔبًفاع ا٥كخَصاث َتسُا أٔلخي رٛك ظـحة ؾًو

  ."ظاُك من اًوكت... اُؼ

اٍْناًة ٔبجعز من كريضم يف اًخعحَق وثشوق اًيعوض وال س امي  واهخلسث ٔبًضًا تبٔن ا٢كِمتني ِبا يف

ة  ... اًيعوض اأٔلذتَة ؤبَّنا تبٔساًَْبا، وحمخوايِتا، ومٌاشم ثعاهَفِا، ال ثخفق مؽ اْكلاقق اًُتتًو

 .اْكسًثة، وا٢كياشم اًخـَميَة اًـَصًة، ًعـوتة ٔبسَوِبا ووؾوزت مضموَّنا

 :كِي فَِ من كسخ َيس فَِ َّل اًصمغ من ك ماًوىن اًياػص يف ُشا اًيؼام من اًخعيَف، ؿ

 

 .معلًا ؿَمًَا ًخجَّل يف نْثت ا٢كـَوماث، وثيوؾِا، وحصثُْبا حصثُدًا حمىلاً  -6

 

 .ٕاضافة ٕاَل ما فَيا من اًفواقس، واإلضافاث اًيت ال ثوخس يف ا٢كعوالث -0

 

ن ظوزت مجمٍك ٌَفن اٙكي ٔبًفت فَِ، ٌس خعَؽ اًعاًة اإلحاظة ِبا يف -4  سمن كََي، وماعم حىٍو

                      .ٕاال مسذي ٌَـَوم، ًوُست عم اًلاًة وٕاٍَيا اٍْناًة، تي عم اأٔلساش واًحساًة

   

 .ٕان اًـ١ك اٙكي فَِ ا٢كخون، ٔبنْث مٌَ فامي ثالُا من ا٢كؤًفاث اْكسًثة ؤبؾؼم فاقست -3

 

ىّون ُشا اّكس ُشٍ ا٢كخون حيخاح اٗكازش ًِا ٕاَل اًعَب، واّكس والاحُتاذ يف -2  فِمِا، ٍو

 .والاحُتاذ مَىة ال ثوخس ًلري ذازسِا

 

ٕان اًلموط اٙكي ؾَخت تَ ا٢كخون ًُس ذما ًـاة، تي ُو يف اْكلِلة مسخ ًِا ال كسخ فَيا،  -1

أٔلهَ ال ٌس خوي من حيعي اًـ١ك تُّس وسِوٌك، ومن حيعِل جىس، ومضلة، وؾياء ... وبٍٔن 

ز اًـا٠ك وثفضي مزًنخَ، ًوواكن اًـ١ك ُكَ تًٌُا الس خوى يف مس خوى ُشا من راك؟ وِبشا ٌَّشف كس

 .ؿَمَ َجَؽ من َسـَ، فِحعي اًخفاضي
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: "من اأٔلتواة ماًو صئٌا ٔبن وَّشحَ حِت ٌس خوي فَِ -زمحَ ٝك ثـاَل-كال آكََي جن ٔبمحس 

 ."اًلوي واًضـَف ًفـَيا، ًوىن َية ٔبن ٍىون ٌَـا٠ك مًزة تـسان

حاتَ، وكامت ال حزال تسوْزُا اًىصمي يف وكال تـضِم ؾن ا٢كخون:  ٍص ًو "حفؼْت من اًـ١ك حُو

 ."مّسخ اًخـَمي، من رٛك اًـَص اًحـَس ٕاَل ؾَصان اّكسًس

 

ا يف اٗكزوش،  -1 سِي اس خحضاُز ا٢كخون َتمؽ حلاقق اًـ١ك يف وزكاث ٌسِي حفؼِا، ٌو

 .وا٢كياس حاث

 

ص واّكامـة: " اًـ -2 ا٠ك ٕامنا ميخاس تفِم اًلامغ، وٕاذزاك كال ظاحة اًيحو واًيحات تني اأٔلُس

س ا٢كصء ؿَّل ِشء من اًعـاة، ٍميصن ؾلِل ؿَّل  اًحـَس، وحّي ا٢كس خلَق، ورٛك ال ٍىون ٕاال تخـًو

حي ما ميازَِا، ونلا ٔبن ا٢كصء اًصاييض ال ٍىون كواًي ؿَّل محي اأٔلزلال ٕاال ِبًخـوذ ؿَّل محي ٔبحلال 

اذزًا ؿَّل حي اًعـاة ٕاال ٕارا ؾّوذ ؾلِل ؿَّل حّي زلٍِك مذسزخًا يف رٛك، نشٛك ال ٍىون ؾلِل ك

عة مذسزخًا يف رٛك  ."مساقي ؾًو

 

خلٌوَّنا وال ٌض خىون مْنا ٔبكصة ٕاَل الاتخاكز وٕاَل الاحُتاذ من  -3 اٙكٍن حيَعون ِب٢كخون ًو

 .ٕاَّنا كامضة ومعَلة كس ٍىون لَكمَ ُشا من ؿسم اًلسزت ؿَّل اًفِم  :كريضم، ومن كال ؾن ا٢كخون

 .ذ تـغ اًياش ذمن اؾخِن ِب٢كخون و٠ك ًفَح، ال حيْك تَ ؿَّل األٔنْثوحو  -62

 

 .اًياػص يف حصامج اًـَلاء، وهَفِة ظَة اًـ١ك ِبًًس حة هلم، ًسزك متامًا َصة ُشٍ اًعًصلة -66

 

مني حََة اًعَب والاؾامتذ  -60 ُشا اأٔلسَوة من اًخعيَف ٍصيب فضٍَك اًححر، واٍمتحَط، ٍو

ـّوذ ؿَّل  .ذكة ا٢كالحؼة ؿَّل اًيفس، ًو

ٕارا كِي َل: ٢كارا ال حتفغ ا٢كخون؟ ٢كارا ال ثسزش بٔظول اًفلَ؟ ٢كارا ال ثسزش ؿَوم   تـَغ اًياش

ي اًعحاتة ذزسوا ُشٍ اًـَوم؟! اًـ١ك كال  اًحالكة؟ ٢كارا ال ثسزش اًيحو واًَصف؟ ًلول ٛك: ُو

 ٝك كال زسوَل فلط! اًـ١ك ُو اًلصبٓن واْكسًر فلط!

 



 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
275 

 

ِي َل: كال آكََُي جن ٔبمحس نشا، وكال اجُن ماٛك نشا، وكال اًضاؾُص نشا، ًلول ٛك: وتـَضِم ٕارا ك 

 ٔبٍن اأٔلساهَُس اًعحَحة ٕاَل ُؤالء ٔبَّنم كاًوا ُشا اً م؟!!

 

ٕارا ُشغ يف ظَة اًـ١ك، جفَس يف جمَس اًض َخ اٙكي ٌَّشخ ٔبًفِة اًس َوظي مثال،  وتـَضِم

َِ من ؾَّشت ٔبتَاث! فلال يف هفسَ: مِت ٔبىُتيي فوخس اًض َخ اس خلصق ؿست جماًس يف ٔبساتََؽ و ٠ك ًًذ

من ُشا؟ ُشا ٌس خلصق معصا ُث ٔبحذاح معصا تـسٍ ٗكزاسة اأٔلظول، ومعصا بٓدص ٗكزاسة اًيحو، 

ومعصا بٓدص ٗكزاسة اًفلَ، وُىشا! فُتاٍ ًيلعؽ ؾن اًـ١ك ِبًكَة، ٔبو ًلصٔب يف اًىذة تلري ص َخ ؿَّل 

 اإلظالق!

 

ا يف ك فن من اًفٌون، فاؾخلس اًـعمة يف مؤًفَ فعاز ًَلدَُي ك ما وتـضِم ٕارا كصٔب نخاِب خمخَص 

سُّ ما دصح ؾن ُشٍ اًىذة ؿَلا ؿَّل اإلظالق! ـُ َ صذ ك ما َياًفَ، وال ً  ًوافلَ، ٍو

 

واًسخة ٔبهيا جنِي مـِن اًـ١ك، وجنِي ٔبنْث هَف هعي ٕاَل اًـ١ك، وجنِي ٔبنْث هَف َنخفغ ِبشا 

 اًـ١ك!

زاخسا اكًضجصت اًخََست اًصاخسة مٌش بآلف اًس يني ال ثخبٔثص ِبًـوازط!  ؾيسٍ اًـ١ك فدـغ اًياش

وتـضِم ؾيسٍ اًـ١ك ِبسذا ؿاًَا ًوىن ٔبظِل ضـَف ٕارا بٔثخَ زحُي اًض ْباث وؾواظف ا٢كضىاكث 

 اهلَـت دسصثَ من ٔبظَِا!

 

 ؾيسٍ اًـ١ك اًصاِس اكًضجصت اًعَحة، راث اأٔلظول ا٢كصهوست، واًفصوغ ا٢كيثوزت، وتـغ اًياش

ا ُظـلا  واأٔلقعان اًوازفة، واًامثز اًَاهـة، ثبٔذش ظَحا فذـعي ظَحا، ًبٔك مْنا اًياش فِحمسُو

وزحيا، فٕارا ما ظازث جعوسا وبٓرهت ِبًصحِي ظفق اًياش ًبٔذشون من تشوزُا ما ٌس خـمَوهَ 

س متص  مزذزؿا هلم يف اأٔلزط اًيت ختصح تـَّشاث اأٔلدساز اأٔلدصى اًعَحة اًيت ثيفؽ اًياش بًٔضا، ٌو

 اًـعاء!

وا٢كخون ًعاًة اًـ١ك وِشٍ اًحشزت ًِشٍ اأٔلدساز، ؿََيا ثُحدِن اًضجصت اًـؼمية، وِبا ٍزذاذ ك ًوم 

فصوؿا ؤبقعاان جس متس هوزُا من ٔبظي ُشٍ اًحشزت؛ فاًوزكة ال ثعَح تلري قعن، واًلعن ال 

 ًعَح تلري فصغ، واًفصغ ال ًعَح تلري خشغ، واّكشغ ال ًعَح تلري ٔبظي اًضجصت.

 

 ٔبطمَة ا٢كخون :
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 عم اًيت َتمؽ اًـ١ك يف زٔبش اإلوسان فُس خعَؽ بٔن ٌس خحض ما ٌضاء ثسِوٌك! فا٢كخون -

 عم اًيت ثضمن ًإلوسان ٔبن ٠ك ًفذَ ِشء من ٔبظول اًـَوم! وا٢كخون -

عم اًيت ثفصق تني اًعاًة اٙكي ٌض خلي ِبًفصوغ تلري ثبٔظَي وتني ظاحة اًخبٔظَي  وا٢كخون -

 اأٔلظَي!

عم اًيت ختخَص ؿََم ٔبؾلازًا تََشًَِا من كدٜك ؿَلاؤان حِت ٔبثوك ِبًزتست وآكالظة اًيت  وا٢كخون -

 حتخاح ٔبهت ٕاَل ٔبضـاف ٔبضـاف معصك حِت حتعَِا وحسك!

 عم اًيت ثحلى مـم تـس س يواث ظوال من اًلصاءت يف نخة ال ثَحر ٔبن ثًساُا! وا٢كخون -

س ا٢كسازسة وا٢كياػصت، فُس١ك ٛك ا٢كؤًف عم اًيت َتـٜك وازلًا من لَكمم يف جمَ وا٢كخون -

 وا٥كاًف!

 عم اًيت َتـي ً مم حالوت وظالوت، فِىون َل وكؽ ؾيس اًـامة وآكاظة! وا٢كخون -

 عم اًضِاذت اًيت ًِا كمية حلِلِة يف سمن نْثث فَيا صِاذاث اًزوز! وا٢كخون -

ماء اًـ١ك اًعَة فريِس يف عم اأٔلساش اٙكي جس خعَؽ ٔبن جسلَِ ك ما حتعِل من  وا٢كخون -

 رُيم، تسال من وضؽ ُشا ا٢كاء يف كِـان ال ٔبظي ًِا فال ٍاكذ ًحلى مٌَ ِشء!

 

لًوون ذامئا: من حفغ ا٢كخون حاس اًفٌون. ِشا ُكَ اكن ؿَلاؤان اأٔلخالء ًوظون حبفغ ا٢كخون، ًو  ًو

 

 من ٔبضم ا٢كخون اًـَمَة :

 

  :اًـلِست

ة [*]   اًـلِست اًعحاًو

  اًصاوي هؼم ؾلِست اًعحاويتَلة  [*]

ة [*]   رملاث ُشخ اًعحاًو

   اًـلِست اًسفاًزًِة [*]

  مٌؼومة ا٢كلاظس اًسًِة ٌَصساٌك اًخسمًصة [*]

 مٌؼومة اإلحسايئ ؿَّل ملسمة ٔبيب ًسس اًلريواين [*]

 َجٍك اًـلاقس من نخاة اًدسَِي واًخْكَي ًفلَ منت ذََي [*]

  ا٢كثَّل اًخُسري ا٣كَّل يف هؼم اًلواؿس [*]
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  منت اأٔلظول اًثالزة [*]

  جسَِي اْكفغ واًوظول هؼم اًثالزة اأٔلظول [*]

  مٌؼومة س١ك اًوظول ٕاَل ؿ١ك اأٔلظول يف ثوحِس ٝك واثحاغ اًصسول [*]

  كالقس اًـلِان تيؼم مساقي اإلميان [*]

  اًَباُني ا٢كوْضاث يف هؼم وضف اًض ْباث [*]

 اًـلِست اًواسعَة الجن حميَة [*]

 ة مٌؼومة اجن ٔبيب ذاوذََّ اًـلِست اْكاقِ  [*]

 اأٔلظول اًثالزة واًلواؿس اأٔلزتؽ وهواكغ اإلسالم [*]

اة [*]  نخاة اًخوحِس ٌَض َخ محمس جن ؾحس اًُو

 ٢كـة الاؾخلاذ [*]

 ذالظة اًلواؿس ا٢كثَّل [*]

 

  : ؿَوم اًلصبٓن واًخفسري

  ا٢كيؼومة اًزمزمِة يف اًخفسري [*]

  ؿَوم اًلصبٓن واًخفسري اًيؼم اْكحري يف [*]

   مٌؼومة يف ا٢كًك وا٢كسين [*]

ص يف ؿ١ك اًفواظي وؿس ٔبي اًسوز [*]   انػمة اًُز

  اًفصاقس اْكسان يف ؿس بٓي اًلصبٓن [*]

  ُساًة ا٢كصةة وكاًة اْكفاع واًعالة يف ثحُني مدضاتَ اًىذاة [*]

 

  : ؿ١ك اًلصاءاث

  حصس اأٔلماَّن ووخَ اٍُتاَّن [*]

 اٗكزت ا٢كضَة يف اًلصاءاث اًثالج [*]

  ظَحة اًًَّش يف اًلصاءاث اًـَّش [*]

  ؾلٍِك ٔبحصاة اًلعاقس يف ؿَوم اًصْس [*]

  اٌَؤًؤ ا٢كيؼوم يف َجٍك من ا٢كصسوم [*]
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  ا٢كلٌؽ يف زْس معاحف اأٔلمعاز  [*]

 

س   : ؿ١ك اًخجًو

  حتفة اأٔلظفال واًلَلان [*]

  ا٢كلسمة اّكززًة [*]

س ا٢كفِس يف [*]   ؿ١ك اًخجًو

س [*]   هوهَة اًسزاوي يف ؿ١ك اًخجًو

  ؾلوذ أكان يف بٓذاة حفغ اًلصبٓن [*]

  

 اْكسًر :

 اأٔلزتـني اًيووًة مؽ سايذاث اجن زحة [*]

 ًـحس اًلين ا٢كلسيس معست اأٔلحاكم [*]

 تَوػ ا٢كصام الجن جحص [*]

 أكؽ تني اًعحَحني اًحزازي ومس١ك [*]

 

  : مععَح اْكسًر

  مٌؼومة اًحَلوين [*]

َصف [*]   مٌؼومة ُظْصفَة اًعُّ

َحة اًِفَىص   [*]  هؼم خُنْ

  كعة اًسىص ًيؼم خنحة اًفىص     [*]

  ٔبًفِة اًس َوظي يف ؿَوم اْكسًر [*]

  ٔبًفِة اًـصايق يف ؿَوم اْكسًر اًَّشًف   [*]

  اٌَؤًؤ ا٢كىٌون يف ٔبحوال اأٔلساهَس وا٢كخون [*]

 مٌؼومة يف كواؿس اّكصخ واًخـسًي  [*]

  مٌؼومة اًِساًة يف ؿ١ك اًصواًة [*]

  اًـشة اًلصاخ يف ؿ١ك الاظعالخ [*]
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  اًلعَست اًلًزَة يف ظفاث اْكسًر [*]

  اأٔلزتـني اًيووًة       [*]

 

  : ا٢كيعق

  اًس١ك ا٢كيوزق يف ؿ١ك ا٢كيعق [*]

 

  : ٔبظول اًفلَ

  منت اًوزكاث يف ٔبظول اًفلَ      [*]

  جسَِي اًعصكاث يف هؼم اًوزكاث      [*]

    هؼم اًوزكاث ٌَملصيب     [*]

  اًىوهة اًساظؽ هؼم َجؽ اّكوامؽ     [*]

 مٌؼومة وس ٍَك اْكعول ٕاَل رملاث اأٔلظول [*]

    مصايق اًسـوذ ٢كحخلي اًصيق واًعـوذ       [*]

 مٌؼومة اْكْكي يف ٔبظول اًفلَ     [*]

    مٌؼومة اجن ٔبيب حيىي يف ٔبظول اإلمام ماٛك      [*]

 ؿَّل اأٔلظول      هؼم مفذاخ اًوظول ٕاَل تياء اًفصوغ  [*]

 

  : اًلواؿس اًفلَِة

 ا٢كيؼومة اًفضفًصة يف اًلواؿس اًفلَِة    [*]

 مٌؼومة اًلواؿس اًفلَِة ٌَسـسي    [*]

 مٌؼومة يف اًلواؿس اًفلَِة      [*]

      اًفصاقس اٍْبَة يف هؼم اًلواؿس اًفلَِة يف اأٔلص حاٍ واًيؼائص اًضافـَة      [*]

 

  : اًفلَ

 اًصساٌك ٌَلريواين      [*]

  ا٢كصصس ا٢كـني ؿَّل اًضوزي من ؿَوم اٗكٍن      [*]

  َّناًة اًخسًزة يف هؼم كاًة اًخلًصة        [*]

  هؼم اًزتس يف اًفلَ اًضافـي      [*]

  ٔبًفِة اًزتس يف اًفلَ اًضافـي    [*]
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  مٌؼومة مفصذاث ٔبمحس    [*]

  اًزاذ     حْكٍك زوضة ا٢كصةذ يف هؼم رملاث [*]

  مٌؼومة تَوػ ا٢كصام من بٔذٌك اأَلحاكم     [*]

  اًفازضَة اْكيحََة      [*]

اهَة يف مٌؼومة ؿ١ك اًفصاقغ      [*]   اًَُب

  مٌؼومة اًصحدَة يف ؿ١ك اًفصاقغ      [*]

  اًخحفة اًلسس َة يف ادذعاز اًصحدَة يف اًفصاقغ     [*]

 َ اْكيحَّل ٌَض َخ مصؾى جن ًوسف اًىصزم اْكيحَّلذًَي اًعاًة ًيَي ا٢كعاًة َّف اًفل [*]

 

ة واًخازخي   : اًسريت اًيحًو

  هؼم اٗكزز اًسًِة يف اًسريت اًزهَة        [*]

  ٕاانزت اٗكىج يف ملاسي ذري اًوزى      [*]

  هَي اًسول من ةزخي اأٔلدم وسريت اًصسول ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك      [*]

  راث اًضفاء يف سريت اًيِب وآكَفاء    [*]

 

  : ؿ١ك اًيحو واًَصف

  منت األٓحصومِة     [*]

  هؼم ا٢كلسمة األٓحصومِة ٌَض يلِعي     [*]

  هؼم األٓحصومِة ٌَـمًصعي     [*]

  اٗكزت اٍْبَة يف هؼم اأٔلحصومِة     [*]

  زاقـة الاتخسا يف هؼم األٓحصومِة وكعص اًيسى     [*]

  اًيحو           هؼم يف  [*]

 ا٢كيؼومة ا٥كخَصت يف اًيحو [*]

  المِة اأٔلفـال     [*]

  ٔبًفِة اجن ماٛك يف اًيحو       [*]

 

  : ؿ١ك اًحالكة

  ؾلوذ أكان يف ؿ١ك ا٢كـاين واًحَان    [*]

ص ا٢كىٌون يف اًحالكة       [*]   اّكُو
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  : ؿ١ك اًـصوط

  حبوز اًضـص      [*]

 اًصامزت يف اًـصوط      [*]

 

  : اٌَلة

  هؼم مثَر كعصة ٌَملصيب      [*]

             هؼم مثَر كعصة ٌَْبًيس [*]

  ذًوان اإلمام اًضافـي             [*]

  ا٢كـَلاث اًـَّش       [*]

  كعَست قصوة اأٔلهسًس      [*]

 

  : اإلمالء

  حاص َة اًـشزاء يف هؼم كواؿس اإلمالء       [*]

 

 : األٓذاة واِْكَْك اًوظااي و 

  ا٢كيؼومة ا٢كميَة يف اًوظااي واألٓذاة اًـَمَة     [*]

 مٌؼومة اأٔلًحريي [*]

 مٌؼومة ؾيوان اْكْك [*]

 المِة اًـجم [*]

 

 

 القذْ ( مداذئ ؿ١ك األَ 43)

 ؿ١ك اأٔلذالق :

 أٔلن ُكمة، ًوىن ا٢كسبٌٔك ًُست ِبشٍ اًخساظة "اًسجَة واًعة واًـاذت " آكَق يف اٌَلة ُو

وحسُا حتمتي مـيَني آكَق اْكسن وآكَق اًلدَح، وٙكا فٕاهيا هًذلي من ثـًصف آكَق  "ذَق"

 .ًلواًي ٕاَل ثـًصف ؿ١ك اأٔلذالق وموضوغ ذزاس خَ

  

وميىن ثـًصف ؿ١ك اأٔلذالق من حِر اًححر ؾن ا٢كحاذئ وحصثُْبا واس خًداظِا واًىضف ؾن 
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 .اًواحداث اًيت ًَزتم ِبا اإلوسانٔبطمَُتا ٌَحَات اأٔلذالكِة، مؽ تَان 

  

ومن اًخـًصفاث ًِشا اًـ١ك ما ًخجَ تَ َنو سَوك اإلوسان ِبًيؼص ٕاَل مثي بٔؿَّل حِت ميىن وضؽ 

ـخَب ؿ١ك اأٔلذالق  فـي آكري والاتخـاذ ؾن اًَّش. "" كواؿس ؿامة ٌَسَوك واأٔلفـال ثـني ؿَّل  –ًو

ٔبي ال ثلذَص ؿَّل ذزاسة ما ُو اكئن، ٔبو اأٔلوضاغ  -ؿاذت من اًـَوم ا٢كـَاًزة  -ٔبو اًفَسفة آكَلِة 

ا يف " اًصاُية ًوىن مبا ًًدلي ٔبن حىون ؿَََ وٙكا فٕان رممخَ عم وضؽ اًَّشوظ اًيت َية ثوافُص

 اإلزاذت اإلوساهَة ويف اأٔلفـال اإلوساهَة ًًك ثعحح موضوؿًا أٔلحاكمٌا اأٔلذالكِة ؿََيا. "

  

 .ٕاًضاخ نثري من ا٢كوضوؿاث يف ا٣كال اأٔلذاليق ومن ُشا اًخـًصف ىصى ٔبهيا يف حاخة ٕاَل

ٕان ٔبول مسبٌٔك ثواْجيا يف ذزاسة اأٔلذالق عم مـصفة اًفصق تني اإلزاذت آكَلِة واإلزاذت اًعحَـَة،  

فٕان ٔبفـال اإلوسان وسَونَ مْنا ما ُو ظاذز ؾن ذوافؽ ظحَـَة قٍصًزة حبخة صبٔهَ فَيا صبٔن 

ٕان اْكَات اإلوساهَة اًعحَحة ال ثحسٔب ٕاال من " حاذئ واًلواؿساْكَوان، ومْنا ما َيضؽ ٌَلواهني وا٢ك 

 ."حِر ثًُتيي اْكَات اْكَواهَة اًَصفة

  

 .نلا ًواْجيا ٔبًًضا اًيؼص يف اًلمي ٔبو ا٢كحاذئ آكَلِة ٔبو ا٢كثي اًـََا

َنن يف ذزاسدٌا ًْٔلذالق هلف وًْجا ًوخَ ٔبمام اإلوسان اٙكي َيوط  ٔبي ؿَّل وخَ اإلحلال،

َات الاتخساقَة جك ما فَيا من ذري وُش، وَناول ٔبن هخـصف ؿَّل مسى كسزثَ ؿَّل احذَاس َتصتة اْك 

 .ُشا اًعًصق ٔبو راك

  

يا جنس كسًزا هحرًيا من االثفاق ؿَّل ٔبن ا٢كحاذئ آكَلِة وا٢كثي اًـََا كس حاسث يف ةزخي اإلوساهَة  ُو

ي ؿَّل كسز ِتت من اًخبًَٔس. فلس قصش ٝك ثـاَل فِيا تع ائص ٔبذالكِة فعًصة، ٕار رملا تَلت اًعًو

ذزخة الاَنصاف واًفساذ اٌٚكٍن كس وسلط فَيلا وفامي ؿسا حاالث اس خثٌاقَة ذاظة تضالل اًضمري، 

ا حِت ٕان ٔبؾوسثيا اًضجاؿة ًالزثفاغ ٕاَل  فٕاهيا هـُتف وَنة وهلسز اًفضٍَك يف راِتا ويف كرُي

 .مس خواُا

  

م يف س َىوًوحِة اًضـوة ٔبن اأٔلحاكم اًخلسًٍصة اًيت واٙكي ػِص من ذزاسة ؿَلاء اًيفس يف حبومه

 .ًعاًة ِبا اٗكٍن. نلا ػِصث يف اًـصف واًخلاًَس الاحامتؾَة

  

نشٛك وضفت اٗكزاساث اأٔلهْثوتوًوحِة اْكسًثة ٔبن ةزخي اْكضازت اًخَّشًة مِلء ِبًَّشاقؽ 
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ث تُْنا فٕاهَ ًُس ُياك ما اأٔلذالكِة ؤبَّنا ثخلازة ثلازًِب صسًًسا، وحِت ٕارا افُتضيا وحوذ ادذالفا

شا ًـين ٔبن اأٔلساش اأٔلذاليق يف اًخَّشًة فعصي، ؤبن ٌَلمي  ، مييؽ ػِوز ٔبذالكِة معَلة ُو

َة حسس َة ٔبما جعز تـغ " وحوذُا اٙكايت حِر ثفصط هفسِا ؿَّل اًوخسان اًخَّشي تعًصلة ٔبًو

كس ٍصحؽ ٕاَل اهـسام اًيضج اأٔلصزاض ؾن ٕاذزاك اًلمي ٔبو اٍمتَزي تُْنا ٕامنا ُو "اًـمى آكَلي" اٙكي 

 ."ٔبو هلط اًُتتَة ٗكَيم

 موضوغ ؿ١ك اأٔلذالق

موضوغ اأٔلذالق: سَوك اإلوسان ؤبفـاَل اًعاذزت ؾيَ ِٕبزاذت مداُشت ٔبو ِبًواسعة، ومصاذان 

ِبًواسعة ُيا ٔبن ؿ١ك اأٔلذالق ًسٍن ا٥كعئ ٕارا كَص وبطٔمي الاحذَاظ واًخحفغ. ظحـًا مؽ كسزثَ 

 اًـجز. ؿَََ حِر ال ثلعري مؽ

 ثـًصفَ :

وؿ١ك اأٔلذالق مجموؿة من ا٢كحاذئ ا٢كـَاًزة اًيت ًًدلي ٔبن َيصي اًسَوك اًخَّشي ؿَّل ملذضاُا، 

ٔبي ٔبن مداذئ اأٔلذالق حصْس ظًصق  وس حة ٕاَل ا٢كـَاز اٙكي ًلاش تَ كرٍي ) واًَاء يف ا٢كـَاًزة

 (. اًسَوك إكَس وحتسذ ٔبُسافَ وتواؾثَ

 اًلاًة :

ؿ١ك اًيحو ظون اٌَسان ؾن آكعبٔ يف ا٢كلال، ومن ؿ١ك ا٢كيعق ظون اًفىص  ٕارا اكهت اًلاًة من

ؾن آكعبٔ يف اأٔلحاكم، فٕان اًلاًة من ؿ١ك اأٔلذالق ظون اإلوسان ؾن آكعبٔ يف سَونَ حبَر 

ٍىون مس خلاميً يف كعسٍ وفـِل وقصضَ تـَسًا ؾن اًِوى واًخلََس اأٔلمعى، وجكمة فٕان اًلاًة من 

أٔلذالق ٔبن هخذـس ؾن آكعبٔ يف مساقِل وكضاايٍ. ٔبما اًلاًة من ؿ١ك اأٔلذالق ك ؿ١ك ما ؿسا ؿ١ك ا

فِيي ان ًوخس جممتؽ ٌسوذ فَِ اًـسل واأٔلمن واًخـاون ؿَّل ظَاهة اْكَات من اًفساذ وا٢كؼا٠ك، ومن 

لِا، واًسري ِبا ٕاَل األمٔكي واأٔلفضي. ُص  ك ما ٌضلَيا ٍو

 وأكاؿة مبالسمة اًَصاظ ا٢كس خلمي يف اًسَوك.ومـِن ُشا ٔبن ؿ١ك اأٔلذالق ًخوِخ اظالخ اًفصذ 

 معسٍز :

ومعسز ؿ١ك اأٔلذالق نخاة ٝك وس ية هخَِ وبَٓل اأٔلظِاز واًـلي وا٢كضاُست واًفعصت. وتـغ 

اًىذّاة ًـَب ؾْنا ِبّكِاس اٗككِق ا٢كوحوذ يف ذاذي اإلوسان ًسزك ثَلاقًَا اًىثري ذما ًعَحَ 
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فسسٍ وححَ ٌَحص  سـسٍ وال ٌُضلَِ ًو ًة وا٢كساوات وهصاَُخَ ٌَـحوذًة وا٤كاِبت، وزقحخَ يف ك ما ٌو

ًوفص َل اْكَات اًفضَّل وَيـِل صُئًا مشهوزًا. وتـغ ا٢كؤًفني ٌسمي ُشا اّكِاس تلاهون اًلَة اٙكي 

ًسزك اًَشء ثَلاقًَا. يف ملاتي كاهون اًـلي اٙكي ًًذلي من جمِول ٕاَل مـَوم، من صاُس ٕاَل 

 كاقة.

 ُشا اًـَصرممة اٗكؿات يف 

ٔبما اًَوم، وكس احذاحت ا٢كاذًة اّكاحمة ك ِشء، وظلت ؿَّل ؾلول ٔبنْث اًياش وكَوِبم، ذاظة 

ص حاة اًكَاث وا٢كـاُس تي واًصخي اًـاذي ٔبًضًا، ًُس نلا اكن من كدي يف ؾلِسثَ وؾحاذثَ 

لا تسٔب، فـَّل وٕاكداَل ؿَّل اًخضحَة وا٢كوؾؼة اٗكًًِة، ٔبما اًَوم، وكس اكذ اإلسالم ًـوذ قًصحًا ن

حلاثَ اًلَوزٍن ٔبن ٌسَىوا ظًصلًا خسًسًا يف اٗكؾوت ٕاًََ ًخفق مؽ زوخ اًـَص واًـلول اًيت 

ـصفون ؾَوِبا ومساوهئا يك ٍىون اْكواز مؽ  َياظحوَّنا، فَِّمون ٔبواّل ِب٢كشاُة ا٢كاذًة وفَسفُتا، ًو

ا اًوازلني ِبا جمساًي وؿَمًَا ٗكى من ٌسمـَ من ٔبُي اًوؾي، َي سف ٕاَل متحَط اْكلِلة ٔبهعاُز

 ومـصفُتا.

 :ٔبُساف ثـَمي اأٔلذالق

ٕان اًخـَمي حسة ٔبُساف حمسذت َية حتلِلِا من ذالل بٔساًَة اًخسٌزس وتوساقَِا آكاظة اًيت 

ثؤذي ٕاَل حتلِلِا، فاأٔلُساف مبثاتة مـاًري من ذالًِا هـصف حتللِا ٔبو ؿسم حتللِا ووس خعَؽ ثلومي 

 .ٔبساًَة ثـَميِا

 :ثـَمي اأٔلذالق يف الاَتاٍ اإلسالسم عم ما ًِلؤبضم ٔبُساف 

    اذهئا ومِاذٍْنا.تَان حلاقق اًلمي اأٔلذالكِة اإلسالمِة ومد -6

اًخحعري ثضموًَة زوخ اأٔلذالق اإلسالمِة ؿَّل ك ثَصفاث وسَوهَاث اًياش اًفصذًة  -0

 .والاحامتؾَة

اًـَمَة والاحامتؾَة واإلوساهَة ٕاجصاس ٔبطمَة ؤبثص اًلمي اأٔلذالكِة اإلسالمِة من اًياحِة  -4

ة  .واْكضاًزة ا٢كاذًة وا٢كـيًو

 .ٕاػِاز دعاقط وذمزياث اًلمي اإلسالمِة ِبًًس حة ٕاَل اأٔلذالكِاث اًخَّشًة اًوضـَة -3
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وضؽ ا٢كـاًري آكَلِة اإلسالمِة ٔبمام ا٢كخـَمني؛ ًُس خعَـوا ثوحَِ سَووِم وثلومي اًسَوهَاث  -2

 .يف ضوهئا

ن اًلٌاؿة  -1 تثداث اًلمي اأٔلذالكِة اإلسالمِة، ؤبَّنا ًُست ذاضـة ٌَخلرياث الاحامتؾَة، حىٍو

 .تي ٕان اًخلَري واًخىٍون الاحامتؾي َية ٔبن َيضؽ ًِشٍ اًلمي

ن اإلميان ِبًـالكاث اًثاتخة وا٢كخٌُة تني اًـلِست اإلسالمِة واًلمي اأٔلذالكِة اإلسالمِة -1  .حىٍو

ين جمصذ ثوظَي ا٢كـَوماث اأٔلذالكِة ٕاَل اأٔلرُان فلط، تي اإلصـاز تبٔن ثـَمي اأٔلذالق ال ًـ -2

ًـين اإلصـاز ِب٢كس ئوًَة اأٔلذالكِة وتخعِري اًيفوش وحزهَُتا من اًصراقي واًَّشوز وحتََُتا 

 .ِبًفضاقي وماكزم اأٔلذالق

ن اًضـوز ِب٤كحة ٌَفضاقي واًىصاَُة واًيفوز من اًصراقي واًَّشوز -3  .حىٍو

اًـمي ِبًلمي اأٔلذالكِة، واٗكؾوت ٕاٍَيا ما اس خعاغ ا٢كـ١ك ٕاَل رٛك سخِاًل يف حمنَة ا٢كَول َنو  -62

 .ا٢كسزسة وذازْجا

وال تس مؽ رٛك من ثـَمي اأٔلذالق يف ٕاظاز مـاًري ِتخة ِبا ًـصف اٗكازش اًلمي اأٔلذالكِة وِبا 

 .ٌس خعَؽ ٔبن ميزي تني اًـاذاث واًخلاًَس وتني اًلمي اأٔلذالكِة

ا٢كـاًري ثضئ من اًخفعَي وكسمياُا ٕاَل كسمني: مـاًري اأٔلذالق اإلسالمِة يف وكس تٌُا ثٜك 

 .اّكزء اأٔلول من ُشٍ ا٢كوسوؿة، ومـاًري اًُتتَة اأٔلذالكِة يف اّكزء اًثاين مْنا

ًوًك ٍىون اًخـَمي اأٔلذاليق مؤثًصا يف اًسَوك اأٔلذاليق ال تس من حتلِق اأٔلمٍصن، اأٔلول: ذزاسة 

َّنا ؿًَما من اًـَوم اإلسالمِة، واًلسم اًثاين: اًُتتَة اأٔلذالكِة اإلسالمِة. اأٔلذالق من حِر هو 

ا من اٗكزاساث  شا اًيوغ من اٗكزاساث ًْٔلذالق اإلسالمِة متزيث تَ ُشٍ ا٢كوسوؿة ؾن كرُي ُو

اأٔلذالكِة اأٔلدصى اًيت ثلذَص ؿَّل اّكاهة اأٔلول، وال ثدٌاول اًلسم اًثاين ٕاال كََاًل، نلا 

 .اّكزء اًثاًر هؼام اأٔلذالق اإلسالسمس يدٌاول يف 

ِشا فٕان ُشٍ اٗكزاسة  ة  -ًو ثـس من ٔبوسؽ اٗكزاساث اأٔلذالكِة من حِر   -من ُشٍ اًزاًو

 .اًضموًَة ؿَّل اّكواهة اًثالزة ا٢كِمة

 من ٔبضم ا٢كؤًفاث َّف ؿ١ك اأٔلذالق :
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 .م1263ذ. محمس تَعاز، مىذحة اأٔلجنَو ا٢كَصًة، اًلاُصت  -اًـلِست واأٔلذالق  -6

 .م6300ٔبمحس فِمي اًـمصويس، معحـة ا٢كـاُس، مَص  -ؿالكة اًـ١ك ِبأٔلذالق  -0

ٔبزسعو، حصَجة بمٔحس ًعفي اًس َس، معحـة ذاز اًىذة  -ٕاَل هَلومادوش -ؿ١ك اأٔلذالق  -4

 .م6343ا٢كَصًة، اًلاُصت، 

 ."ٔبمحس سيك ظاُك، مىذحة اٍْنضة ا٢كَصًة، اًلاُصت "ذ. ث -ؿ١ك اًيفس اًُتتوي، ذ -3

، ُافِ٘ك، حصَجة محمس ؾحس إكَس ٔبتو اًـزم، مىذحة مَص، 62ح -ؿ١ك اًيفس واأٔلذالق  -2

 .اًلاُصت

  .م6314ذ. محمس ؾحس ٝك ذزاس، ذاز اًاكثة اًـصيب، اًلاُصت،  -يف اٗكٍن واأٔلذالق اًلومِة  -1

 .محمس اٍْبيي، وسازت اأٔلوكاف، اًلاُصت -اًلاهون واأٔلذالق  -1

 

 

 ( مداذئ ؿ١ك األٓذاة 32)

 اأٔلذة ومـياٍ اًـام :

رهص اًض َخ محمس ؾوامة يف نخاتَ ٔبذة الادذالف ثـًصف اأٔلذة ومـياٍ ، ويف "ا٢كعحاخ ا٢كيري"   -

: )) كال ٔبتو ًسس اأٔلهعازي : اأٔلذة : ًلؽ ؿَّل ك زايضة محموذت ًخرصح ِبا اإلوسان يف فضٍَك من 

صي َنوٍ، فاأٔلذ  ة اْس ٙكٛك (( .اًفضاقي . وكال اأٔلُس

)) ؤبُي اٌَلة ًلوًون : اأٔلذة : اًؼصف وحسن اًخياول يف اأٔلموز ُكِا ، وكال تـغ اًـَلاء :   -

 اأٔلذة ُكمة َتمؽ دعال آكري ُكِا ... (( .

كال اْكافغ اجن جحص زمحَ ٝك : )) اأٔلذة : اس خـلال ما حُيمس كواًل وفـاًل، وؿَب تـضِم تبٔهَ   -

ذالق، وكِي : اًوكوف ؿَّل ا٢كس خحس ياث، وكِي : تي ُو ثـؼمي من فوكم، اأٔلذش ِب٢كاكزم األٔ 

واًصفق مبن ذوهم، وكِي : ٕاهَ مبٔدور من ا٢كبٔذتة، وعم اٗكؾوت ٕاَل اًعـام، َسي تشٛك أٔلهَ ًسؾى 

 ٕاًََ((.
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ؤبس يس آكعَة ٕاَل اإلمام ماٛك ٔبن محمس جن سرٍين اًخاتـي اًـ١ك اإلمام زيض ٝك ؾْنلا كال   -

 حال هحاز اًخاتـني :حاهًَا 

اجن   مؤنسًا رٛك من فـي –))  اكهوا ًخـَمون اًِسي، نلا ًخـَمون اًـ١ك (( . كال ماٛك   -

 : )) وتـر اجن سرٍين زخاًل ًيؼص هَف ُسي اًلاْس جن محمس وحاَل ((. -سرٍين 

يب ؿَّل اًثلفي وكال اًلايض ؾَاط زمحَ ٝك ثـاَل : ))  اكن ٔبتو جىص جن ٕاحساق ٕارا َرَنَص ؾلي بٔ   -

ًلول : راك ؾلي مبٔدور من اًعحاتة واًخاتـني . ورٛك : ٔبن ٔبِب ؿَّل ٔبكام ثسمصكٌس مست ٔبزتؽ س يني 

ًبٔذش ثٜك اًضلاقي من محمس جن هَص ا٢كَصوسي، ؤبذشُا اجن هَص ؾن حييي جن حيىي، ف١ك ٍىن 

من سلاؿَ،  خبصاسان ٔبؾلي مٌَ، ؤبذشُا حيىي ؾن ماٛك، ؤبكام ؿَََ أٔلذشُا س ية تـس ٔبن فصػ

 فلِي َل يف رٛك ؟

 فلال : )) ٕامنا بٔمقت مس خفِسًا ًضلاقِل، فٕاَّنا صلاقي اًعحاتة واًخاتـني ((.  -

و ؤبتٍو من اًثلاث اأٔلزحاث  –وكال ٕاجصاُمي جن حدَة جن اًضَِس   - : كال يل ٔبيب : )) اي تيَن  -ُو

سَيم ، فٕان راك ٔبحة ٕاَل ٛك من اقت اًفلِاء واًـَلاء وثـ١ك مْنم، وذش من ٔبذِبم ؤبذالكِم ُو

 نثري من اْكسًر((.

وزوى ٔبتو هـمي يف حصَجة اإلمام ماٛك ٔبهَ كال ًفِت من كٌصش : )) اي اجن بِٔخ ثـ١ك اأٔلذة كدي   -

 ٔبن ثخـ١ك اًـ١ك ((.

شا ٔبمص وضئ ؿَََ اًللام ماٛك من ٔبول ًوم ذذي فَِ ؿَّل اًـ١ك. فلس حًك ظيَؽ ٔبمَ مـَ   - ُو

 ممين وثلول يل : ارُة ٕاَل زتَـة فذـ١ك من ٔبذتَ كدي ؿَمَ ((.فلال : )) اكهت ٔبسم ثـ

وال تس من ُكَيلا مـًا: اًـ١ك واأٔلذة، فِلا نلا كال ٔبتو سهصاي اًـيَبي ٔبحس اأٔلخالء : )) ؿ١ك تال   -

 ٔبذة نياز تال حعة ؤبذة تال ؿ١ك هصوخ تال حسم (( بٔدصخَ آكعَة يف خامـَ ٔبًضًا.

 ٔبذة اًخَلَي :

 ؾيسضم ٔبكَّل من ملام ٔبهفسِم ؾيس اًياش (( )) كالء اًـ١ك

اة( زَّ ـُ  :  رهص اًض َخ ؾحس اًفذاخ ٔبتو كسٍ يف نخاتَ ) اًـَلاء اً
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، يف حصَجة ظسًلَ 632:1كال اًـالمة ايكوث إكوي زمحَ ٝك ثـاَل : يف ) مـجم اأٔلذِبء ( 

ة اًـَوى اْكسُين، ا٢كصوسي اًًَسات  وظاحدَ : ) ؾٍزز اٗكٍن ٔبيب ظاًة : ٕاسلاؾَي جن اْكسني (

 زمحَ ٝك ثـاَل ، ما ًِل : 163، وا٢كخويف تـس س ية 210ا٢كوًوذ س ية 

)) حسزين ؾٍزز اٗكٍن زمحَ ٝك : كال : وزذ اًفرص اًصاسي ٕاَل َمصو، واكن من خالٌك اًلسز، 

وؾؼم اٙكهص، وخضامة اًَِحة، حبَر ال ٍصاحؽ يف لَكمَ، وال ًدٌفس بٔحس تني ًسي إلؾؼامَ، ؿَّل 

 ا ُو مضِوز مذـازف، فسذَت ٕاًََ، وحصذذث ِبًلصاءت ؿَََ.م

 واكن ؾٍزز اٗكٍن ُشا بٓهشاك يف حسوذ اًثالزني من اًـمص : -فلال يل ًوماً 

)) ٔبحة ٔبن ثعيف يل نخاًِب ًعَفًا يف ٔبوساة اًعاًحَني أٔلهؼص فَِ، فال ٔبحة ٔبن ٔبهون خاُاًل 

 تَ، فلَت َل : ٔبحًصس مضجصًا ٔبم مٌثوزًا ؟

ا٢كضجص ال ًيضحط ِبْكفغ، وبأن ٔبًزس صُئًا ٔبحفؼَ ، فلَت : اًسمؽ واًعاؿة، وظيفت َل فلال : 

 اًىذاة اٙكي َسَخَ ِبًفرصي ومحَخَ وحئخَ تَ.

احة،  احذَ وخَس ؿَّل اْكعري، وكال يل : اخَس ؿَّل ُشٍ اًَعصَّ فَلا وكف ؿَََ، ىزل ؾن َظصَّ

ٔبي ذؾوث َل وكَت َل : بأن  -وذسمذَ -ٔبي اس خـؼمت رٛك واس خىَبثَ ؿِل! –فبٔؾؼمت رٛك 

، فاىُتصين َّنصت مزجعة، وسؾق ؿِل وكال : اخَس حبَر بٔكول ٛك،  -ذاذمم ال ًََق يب ُشا

 من َُخذَ ما ٠ك ٔبمتاٛك ٕاال بٔن خَست حِر ٔبمصين. –ؿ١َِكَ ٝك  –فذساذَين 

س خفِمين ؾلا ٌس خلَق ؿَََ، ٕاَل ٔبن و خاًس تني ًسي، ٌو ٔبَّناٍ  ُث ٔبذش ًلصٔب ؿَّل رٛك اًىذاة، ُو

كصاءًت، فَلا فصػ مٌَ كال: اخَس األٓن حِر صئت، فٕان ُشا ؿ١ٌك ٔبهت ٔبس خاري فَِ، ؤبان اس خفِس 

 مٌم، ؤبثخَمش ٛك، ًوُس من اأٔلذة ٔبن َيَس اًخَمَش ٕاال تني ًسي اأٔلس خار.

 فلمت من ملاسم، وخَس ُو يف مٌعحَ، ُث ٔبذشث ٔبكصٔب ؿَََ، ؤبان خاًس حبَر اكن ٔبواًل.

شا ًوـمصي من حس ََلا من مثي رٛك اًصخي اًـؼمي ا٢كصثحة((.ُو  ن اأٔلذة حسُن، وال س 

َّف حصَجة اْكافغ ٔبمح جىص آكعَة اًحلساذاى )  631-1وخاء َّف نخاة اًواَّف ِبًوفِاث ٌَعفسى 

زمحَ ٝك ثـاَل ما  314، وا٢كخوَّف ِبا س ية  430بمٔحس جن ؿَّل جن ِتت ( ا٢كوًوذ تحلساذ س ية 

 ًَّل :
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َة ذزش اًض َخ ٔبيب ٕاحساق اًضرياسي ، فصوى اًض َخ حسًثًا من زواًة )) حض ٔبتو جىص آكع 

لَّاء، ُث كال ٌَرعَة ما ثلول فَِ ؟ فلال آكعَة : ٕان ٔبرهت  -ِبًيون واًزاي –حبص جن ُنيزَْيٍ  اًسَّ

يل رهصث حاَل، فبٔتـس اًض َخ ٔبتو ٕاحساق ػٍِص من اْكاقط، وكـس مثَلا ًلـس اًخَمَش تني ًسي 

لول : كال فَِ فالن نشا، اأٔلس خار، ٌسمؽ لَك م آكعَة، وُشغ آكعَة يف ُشخ ٔبحواَل، ًو

وكال فَِ فالن نشا، وُشخ ٔبحواَل ُشحًا حس يًا وما رهص فَِ من اأٔلمئة من اّكصخ واًخـسًي، ٕاَل 

 ان فصػ مٌَ، فبٔزِن اًض َخ بٔتو ٕاحساق ؿَََ زياًء حس يًا، وكال : ُو ذازكعين ؾِسان(( . اىُتيى

ؾحازت ؾن ا٢كحاذئ واًلواؿس ا٢كيؼمة ٌَسَوك اإلوساين ، واًيت حيسذُا اًويح  اأٔلذالق يف اإلسالم

ًخيؼمي حِات اإلوسان ؿَّل َنو حيلق اًلاًة من وحوذٍ يف ُشا اًـا٠ك ؿَّل اًوخَ األمٔكي واأٔلمت ، 

متزي ُشا اًيؼام اإلسالسم يف اأٔلذالق تعاتـني :  ٍو

 ححاهَ وثـاَل .اأٔلول : ٔبهَ رو ظاتؽ ٕاًِيي، مبـِن ٔبهَ مصاذ ٝك س  

اًثاين : ٔبهَ رو ظاتؽ ٕاوساين، ٔبي ًإلوسان جمِوذ وذذي يف حتسًس ُشا اًيؼام من اًياحِة اًـمََة. 

و ظصاس اًسَوك وظًصلة اًخـامي مؽ  شا اًيؼام ُو هؼام اًـمي من ٔبخي اْكَات آكرًية ، ُو ُو

 اًيفس وٝك وا٣كمتؽ .

و هؼام ًخاكمي فَِ اّكاهة اًيؼصي مؽ اّكاهة و ًُس حزًءا من اًيؼام  ُو اًـمِل مٌَ، ُو

حَ وزوحَ اًساًزة يف َجَؽ هواحَِ : ٕار اًيؼام  ص اإلسالم ًو اإلسالسم اًـام فلط ، تي ُو حُو

ص -ؿَّل وخَ اًـموم  -اإلسالسم  مدين ؿَّل مداذقَ آكَلِة يف اأٔلساش ، تي ٕان اأٔلذالق عم حُو

ة ؿَّل اإلظالق. فاًصسول ظَّل ٝك  وس١ك ًلول : " ٕامنا تـثت أٔلمتم ماكزم اًصساالث اًسلاًو

 اأٔلذالق " ] زواٍ ٔبمحس يف مس يسٍ [ .

ُو ٕامتام اأٔلذالق ، واًـمي ؿَّل ثلوميِا ، وٕاصاؿة  -ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك -فاًلصط من تـثخَ 

 ماكزرما ، تي اًِسف من ك اًصساالث ُسف ٔبذاليق ، واٗكٍن هفسَ ُو حسن آكَق .

ظَّل -ا يف خاهة اًـلِست حِر ٍصتط ٝك س ححاهَ وثـاَل وزسوَل و٢كا ًْٔلذالق من ٔبطمَة جنسُ

تني اإلميان وحسن آكَق ، ففي اْكسًر ٢كا س ئي اًصسول ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك  -ٝك ؿَََ وس١ك 

: ٔبي ا٢كؤمٌني ٔبفضي ٕامياان ؟ كال ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك : " ٔبحس ْنم بٔذالكًا " ]زواٍ اًعَباين يف 

 اأٔلوسط [ .

ِق َواًَْمْلِصِة ُث ٕان اإلس ُْكْ ِكدََي اًَْمَّْشِ َُ ُّوا ُوُحو ا، فلال ثـاَل : ) ًََُْس اًَِْبَّ بَْن ثَُوً الم ؿّس اإلميان جصًّ
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ًِْىذَاِة َواًيَِّحُِّنَي()اًحلصت:  ََْوِم األِٓدِص َواًَْمالئَِىِة َوا ِ َواًْ  (611َوًَِىنَّ اًَِْبَّ َمْن بَٓمَن ِِبٟكَّ

ؿَََ وس١ك : " اًَب حسن آكَق " ] زواٍ مس١ك [. واًَب ظفة ٌَـمي وكس كال اًيِب ظَّل ٝك 

  اأٔلذاليق ٔبو ُو اْس خامؽ أٔلهواغ آكري.

ونلا جنس اًعٍك تني اأٔلذالق واإلميان ، جنسُا نشٛك تني اأٔلذالق واًـحاذت ٕار ٕان اًـحاذت زوخ 

ا؛ أٔلَّنا ٔبذاء ٌَواحداث اإلًَِة. وجنسُا يف ا٢كـامالث ُص وعم اًضق اًثاين من  - ٔبذالكِة يف حُو

  اًَّشًـة اإلسالمِة تعوزت ٔبنْث وضوحًا .

ىشا ىصى ٔبن اإلسالم كس ازثحعت حواهحَ جصِبظ ٔبذاليق ، ًخحلِق كاًة ٔبذالكِة، اأٔلمص اٙكي  ُو

ًؤنس ٔبن اأٔلذالق عم زوخ اإلسالم ، ؤبن اًيؼام اًدَّشًـي اإلسالسم ُو هَان جمسس ًِشٍ 

 اًصوخ اأٔلذالكِة .

 :     آكَق هوؿان

و اأٔلذة واًفضٍَك، وثًذج ؾيَ ٔبكوال ؤبفـال َجٍَك ؾلال وُشؿًا . -6  ذَق حسن : ُو

و سوء اأٔلذة واًصرًٍك، وثًذج ؾيَ ٔبكوال ؤبفـال كدَحة ؾلال وُشؿًا. -0  ذَق س ئي : ُو

وحسن آكَق من ٔبنْث اًوساقي ؤبفضَِا ٕاًعااًل ٌَمصء ٌَفوس مبححة زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ 

ؼفص تلصتَ ًوم اًلِامة حِر ًلول : " ٕان بٔحدْك ٕايل ؤبكصجْك مين جمَسا ًوم اًلِامة وس١ك ، واً

 ٔبحس يْك ٔبذالكًا" ) زواٍ اًُتمشي ( 

 : اأٔلذالق وا٢كلازسة اإلمياهَة 

ٕان اأٔلذالق يف اإلسالم ال ثلوم ؿَّل هؼصايث مشُحَة ، وال معاُك فصذًة ، وال ؾوامي تَئِة 

عم فِغ من ًًدوغ اإلميان ٌضؽ هوزُا ذاذي اًيفس وذازْجا ،  ثددسل وثخَون ثحـا ًِا ، وٕامنا

فَُست اأٔلذالق فضاقي مٌفعٍك ، وٕامنا عم حَلاث مذعٍك يف سَسٍك واحست ، ؾلِسثَ ٔبذالق ، 

وُشًـخَ ٔبذالق ، ال َيصق ا٢كس١ك ٕاحساُا ٕاال ٔبحسج دصكا يف ٕامياهَ .. ًلول اًصسول ظَّل ٝك 

و مؤمن  ؿَََ وس١ك : " ال ٍزين اًزاين حني و مؤمن ، وال ٌَّشة اٖكص حني ٌَّشِبا ُو ٍزين ُو

و مؤمن "  ] زواٍ اًحزازي[. وال ٌّسق اًسازق ُو

ًَْىِشَة  ََّما ًَْفَُتِي ا ه
ّ
ِئَي ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك : بٍٔىشة ا٢كؤمن ؟ كال: )ال( ُث ثال كوَل ثـاَل : )ا وس ُ

َِئَم ضمُُ  ِ َوُبًو ٍَن ال ًُْؤِمٌُوَن ِتبآيِث اٟكَّ ِ فاأٔلذالق ذًَي اإلسالم  ( .622اًْاَكِرتُوَن( )اًيحي: اٙكَّ

                                   وحصَجخَ اًـمََة ، وُكلا اكن اإلميان كواًي ٔبمثص ذَلا كواًي.
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  ذوام اأٔلذالق وزحاِتا :

نلا ٔبن اأٔلذالق يف اإلسالم ًُست ًوان من اًُتف ميىن الاس خلياء ؾيَ ؾيس ادذالف اًحُئة ، 

ُست زوًِب ٍصثسًَ اإلوسان ٢كوكف ُث ًزنؿَ مِت ٌضاء ، تي ٕاَّنا زواتت صبَّٔنا صبٔن اأٔلفالك وً 

َّيِت فََعَص  ِ اً وا٢كسازاث اًيت ثخحصك فَيا اًىواهة ال ثخلري تخلري اًزمان أٔلَّنا اًفعصت )ِفْعَصَث اٟكَّ

()اًصوم: ِ ًَِزَِْق اٟكَّ  (42اًيَّاَش ؿََََْيَا ال ثَْحِسًَي 

  ًفاث َّف ؿ١ك األٓذاة واأٔلذالق :من ٔبضم ا٢كؤ 

  اًواؾؼني وزايط اًسامـني ) ث: اًححريي ( ا٢كؤًف: ؾحس اًصمحن جن ؿِل جن محمس جن

 ؿِل جن اّكوسي ٔبتو اًفصح.

 .هفح اًـحري ) ظ. اًـا٢كَة ( ا٢كؤًف : ؾحس ٝك جن ماهؽ اًصويق اًـخُِب 

 اًعَازا٢كؤًف : ٔبمحس جن ان  ،  حِات اًسَف تني اًلول واًـمي 

  ا٢كًؤف: ُاين اْكاح ، من مواؾغ ؤبكوال اًعاْكني واًعاْكاث 

  ًفذة اًىدس ٕاَل هعَحة اًوٗك َََ  ا٢كؤًف: حلال اٗكٍن ٔبتو اًفصح،  ظَس آكاظص ًو

سان ، ؾحساًصمحن جن ؿِل جن محمس جن اّكوسي  ا٤كلق: حسن اًسلايح سًو

  ا٢كؤًف: ؾحس ٝك جن ماهؽ اًصويق  ، الجن ؾلِي« خمخَص ُشخ فعول األٓذاة»ًة اٌَحاة

 اًـخُِب

  ا٢كؤًف : ؿِل جن ؾلِي جن محمس ٔبتو اًوفاء،  فعول األٓذاة وماكزم اأٔلذالق ا٢كَّشوؿة 

 ا٤كلق: ؾحس اًسالم جن سا٠ك اًسحميي ، 

  ا٢كؤًف : محموذ محمس آكزهساز،  ُشٍ ٔبذالكٌا حني ىىون مؤمٌني حلا 

   ةمواؾغ اًعحاتة زيض ٝك ؾْنم مواؾغ ا٢كؤًف: معص جن ؾحس  ، ؿَمَة مْنجَة وحصتًو

 ٝك جن محمس ا٢كلدي

  ا٢كؤًف : ؾحس اًصمحن جن ؿِل جن محمس جن ؿِل جن  ، اًضفاء يف مواؾغ ا٢كَوك وآكَفاء

 ا٤كلق: فؤاذ ؾحس ا٢كيـم ٔبمحس ، اّكوسي ٔبتو اًفصح

  ) جن ٔبمحس ا٢كؤًف: مويس  ، ُشخ مٌؼومة األٓذاة اًَّشؾَة ) ظ. اأٔلوكاف اًسـوذًة

 اْكجاوي اٗكمضلي
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  ص األٓذاة ومثص اأٔلًحاة   .ٌَحَصي اًلريواين -نخاة فًصس من هوؿَ-نخاة ُس

  .ٔبحوذ ظحـاثَ : ظحـة حتلِق محمس ؿِل اًحجاوي

  نخاة ًحاة األٓذاة، ٌَفازش اأٔلمري ٔبسامة جن مٌلش ، ؤبفضي ظحـاثَ تخحلِق اًض َخ

  .ٔبمحس محمس صاهص ، مىذحة اًس ية، ذاز اّكَي

 ة اًفضالء الجن حدان ، تخحلِق حمي اٗكٍن ؾحس إكَس نخاة   .زوضة اًـلالء وىُز

 نخاة ٔبذة اٗكهَا واٗكٍن ، أٔليب اْكسن ا٢كاوزذي اًفلَِ اًضافـي.  

 

كاقِق36)  ( مداذئ ؿ١ك اًصَّ

 ؿ١ك اًصكاقق :

 

حِت جس خجَة ٔبزذان ظًصق اًسـاذت فـََيا ِبالُامتم تلَوتيا وٕاظالهحا ومساوات ٔبمصاضِا ؤبسلارما ٕارا 

صذؿَ ؾن اًَّش . وا٢كوضوغ اٙكي سبٔحكم مـْك فَِ  ًصِبا . واًلَة حيخاح ٕاَل وؾغ ٍصذٍ ٕاَل اْكق ٍو

 ُو تـيوان  "اًصكاقق " وس يدٌاول اْكسًر ؾن ؿ١ك اًصكاقق َّف اًيلاظ اًخاًَة :

 

 ٔبس حاة اً م يف ُشا ا٢كوضوغ -0ثـًصف اًصكاقق                                   -6

 ما ظم اًصكاقق -3ٔبطمَة اًصكاقق وحاحذيا                            -4

 اًخواسن يف اًصكاقق -1ؾياًة اًسَف ِبًصكاقق                           -2

 

 بٔوال: ثـًصف اًصكاقق ا٢كلعوذت ِبً م :

حتسج يف اًلَة اًصكاقق اًيت هخكم ؾْنا ؼ وجسمى اًصكاق ٔبًضا وا٢كـِن واحس ؼ :َجؽ زكِلة وعم ما 

زكة ، واًصكة : اًصمحة واٌَني . كال اًصاقة : مِت اكهت اًصكة يف هفس فضسُا اًلسوت هصكِق اًلَة 

 وكايس اًلَة .

 

 ِهًَا : ٔبس حاة اً م يف ا٢كوضوغ :

 ٔبن اًصكاقق من اًـ١ك ًوُست ذازخة ؾن ذائصت اًـ١ك نلا ًـخلسٍ تـغ اًياش . -6

 ُشا اًـَص حِت ٔبظححت ضم اًياش .ٕاكدال اٗكهَا وحٍزْنا يف  -0
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ًزي ؾْنم اًلضاوت و اًلساوت . -4  حاخة اًياش ٢كا ٍصكق كَوِبم ٍو

 ٔبطمَة ُشا ا٢كوضوغ يف ُشا اًزمن ا٢كاذي اٙكي ًلسش اأٔلساش اًخحََِل واإلكٌاغ اًـلالين. -3

 ٕاقفال ُشا ا٢كوضوغ من كدي ا٢كَزتمني ؛ ورٛك زاحؽ ٕاَل : -2

 

ا ا٢كوضوغ صبٔن اًـامة ٔبو ا٢كحخسقني من ا٢كَزتمني ، ؤبما ا٢كَزتم مٌش سمن اؾخلاذ ٔبن مثي ُش -بٔ   

ا .  فـَََ ِبأٔلص َاء اأٔلدصى اك٢كياكضاث اًفىًصة وَنُو

 اؾخلاذ ٔبن اً م يف ُشا ا٢كوضوغ ٔبو الاُامتم تَ من صبٔن اًعوفِة . -ة

 ِبًـاظفة.ٔبن ُشا اًـَص ؾَص ماذي حيخاح ٕاَل اإلكٌاغ اًـلالين وال َيمت  -ح 

 

 ًِثًا: ٔبطمَة اًصكاقق ٔبو حاحذيا ٕاَل اًصكاقق:

دسخة يف  ٕان ا٢كسَمني معوما ؿا٢كِم ومذـَمِم وخاَُِم  حيخاحون َجَـًا ٕاَل ما ٍصكق كَوِبم ًو

 دضوؾِا وٕاانجُتا ٕاَل ٝك ، وثخضح ٔبطمَة اًصكاقق ٔبو حاحذيا ٕاَل اًصكاقق يف اًيلاظ اًخاًَة:

ًـُضون يف حمَط ٕاسالسم وا٢كيىصاث جس خُت، ٔبما األٓن فا٢كيىصاث نْثت ٔبن من اكن كدَيا اكهوا  -6

ذما ًٍزس من احامتل ثبٔثص ا٢كؤمن ِبا من حِر ال ًٍصس ، فذىون اًصكاقق مبثاتة اًوكوذ اًيت ثـعي 

 ا٢كس١ك ظاكة يف مواْجة ُشٍ ا٢كيىصاث .

 

 ٍْنيى ؾيَ ، مفثال اكن ٔبول ٔبن اًصكاقق ثـعي كوت ذفؽ ٌَمس١ك المذثال ما ًؤمص تَ والاىُتاء ؾلا -0

ما ٔبىزل رهص اّكية واًياز وما فَيلا وما ٔبؿس أٔلَُِلا ، ُث ىًزت اأٔلحاكم تـس ٔبن ِتَبٔث اًيفوش ٌَلدول 

. ثلول ؿائضة : "ٔبول ما ىزل من اًلصبٓن سوزت من ا٢كفعي فَيا رهص اّكية واًياز حِت ٕارا ِة 

ل ما ىزل ال جَّشتوا اٖكص ، ًلاًوا : ال هسغ اٖكصت اًياش ٕاَل اإلسالم ىزل اْكالل واْكصام ًوو ىزل ٔبو 

 ٔبتسا" .

 

اًصكاقق ثلوي اإلميان اٙكي ًـني ا٢كس١ك ؿَّل اًثحاث يف مواْجة اًضِواث ، ومن ا٢كـَوم ٔبن  -4

 اًضِواث س حخت ضـف ٕاميان نثري من ا٢كسَمني .

 

ٕار ٕان خماظحة اًـلي  ٔبن خماظحة اًـلي وحسٍ كس ال حىفي ما٠ك حىن ذمزوخة ِٕبِزت اًـاظفة ، -3

وحسٍ كس ال ثًذج ٕاال مـَوماث هؼًصة خافة ال حِات فَيا ، ٔبما خماظحة اًـلي واًـاظفة فذؤذي ٕاَل 

 اإلكٌاغ واًخعحَق اًـمِل .
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 اًصكاقق َتسذ اإلميان يف اًلَة . -2

 

 ظَحة اًـ١ك واٗكؿات حباخة ٕاَل اًصكاقق ، ورٛك ٢كا ًِل : -1

 

ظاًة اًـ١ك ِٕبرن ٝك اإلظاتة فٕاهَ ثعَحَ يف ملذي ، نـبٓفة اًـجة ٔبو اًـياًة ِبًصكاقق َتية  -بٔ 

ا .  اْكسس ٔبو اًِوى ٔبو كرُي

 

ظاًة اًـ١ك واٗكؾَة ًسؾو األٓدٍصن ٕاَل ظاؿة ٝك واإلانتة ٕاَل ٝك واإلدداث ٕاًََ وآكضوغ  -ة

ا يف ُشا اٗكاؾَة ٕار ٔبن فاكس اًَشء  ال ًـعََ واٙكي وآكضوغ ذما َيـي ُشٍ اأٔلموز التس من ثوفُص

 ًوفص ُشٍ اأٔلص َاء يف هفس اٗكاؾَة اًصكاقق .

 

ظاًة اًـ١ك واٗكاؾَة كسوت ًْلٓدٍصن فُس خفِسون مٌَ والاس خفاذت من فـِل ٔبتَف من الاس خفاذت  -ح

من كوَل ، ٙكا التس ٔبن ٍىون زكِق اًلَة ، وكس اكن اًسَف ًـيون ؾيس ظَْبم ٌَـ١ك ِبهخلاء 

بٔذ سًَ وَسخَ فٕان بٔحسن ُشٍ اًض َخ اٙكي ًخـَمون مٌَ ًو شون ؾيَ فِيؼصون ٕاَل ؾحاذثَ ُو

 اأٔلص َاء ٔبذشوا ؾيَ وٕاال حصهٍو .

 

 اٗكاؾَة ًخـصط ًالمذحان والاتخالء واٙكي ًـَيَ ؿَّل اًثحاث ِٕبرن ٝك اًصكاقق . -ذ

 

 زاتـًا : اًصكاقق:

 اًلَة ؟ٔبي ما اأٔلص َاء اًيت ميىن ٔبن هعَق ؿََيا زكاقق ؟ ٔبي اأٔلص َاء اًيت جسخة زكة 

 اًصكاقق عم ما ًِل :

 

مـصفة ٝك ومـصفة ٔبسلاقَ وظفاثَ واكذضاء ُشٍ ا٢كـصفة ألِٓز ُشٍ اأٔلسلاء اْكس ِن واًعفاث  -6

 اًـال من اًـحوذًة .

 

و ًـ١ك ٔبهَ ظائص ٕاًََ موكوف تني ًسًَ ؟  فٕارا ؾصف ٝك .. هَف ًـعََ ؟ هَف ًـيص زتَ ُو

س خحضُا يف كَحَ ، ٌس خحضُا  ونشٛك ًـصف ٔبسلاء ٝك وظفاثَ حق ا٢كـ صفة تبٔن ًؤمن ِبا ٌو

 يف كَحَ ؾيس اًعاؿة فِلدي ٕاٍَيا ، وؾيس ا٢كـعَة فِحجم ؾْنا .

ومـصفة ٔبسلاء ٝك وظفاثَ حصكق اًلَة ، فٕارا ؿ١ك ثسمؽ ٝك ثـاَل وتَصٍ وؿَمَ ا٢كعَق حفغ  
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 يف مفذاخ ذاز اًسـاذت ًساهَ وحوازحَ ودعصاث  كَحَ ؾن ك ماال ٍصيض ٝك ، ًلول اجن اًلمي

لعس اًـحس ؼ ثسمـَ ثـاَل وتَصٍ وؿَمَ ؤبهَ ال َيفى ؿَََ مثلال رزت يف 0/32) (:)وؿَمَ ؼ ًو

اًسلاواث وال يف اأٔلزط ؤبهَ ًـ١ك اًّس ؤبدفى وًـ١ك ذاقية اأٔلؿني وما ختفي اًعسوز ، ٍمثص َل 

ثـَق ُشٍ اأٔلؾضاء مبا  حفغ ًساهَ وحوازحَ ودعصاث كَحَ ؾن ك ما ال ٍصيض ٝك ؤبن َيـي

مثص َل اْكَاء احذياة ا٤كصماث واًلداحئ " اُؼ . صضاٍ فِمثص َل رٛك اْكَاء ِبظيا ، ٍو  حيحَ ٝك ٍو

وٕارا ؾصف ٔبن ٝك ُو اّكحاز اًـٍزز صسًس اًـلاة ٠ك َيصؤ ٔبن ًحازسٍ ِب٢كـعَة وٕارا ؿ١ك ٔبن ٝك ُو 

 اًلَ .اًصمحن اًصحمي اًلفوز اًوذوذ زخا زمحة زتَ ؤبحة ذ

فٕارا ؾصف ٝك تبٔسلاقَ وظفاثَ ٔبحة زتَ س ححاهَ وذافَ وزخاٍ فال ٍىون يف كَحَ ماكن ْكة 

 كرٍي ٔبو ماكن ٓكوف كرٍي ٔبو ماكن ًصخاء كرٍي .

ًوُس من مـصفة ٔبسلاء ٝك وظفاثَ ٔبن جنـَِا ذافـا ًيا ٌَمـعَة فٌلول : ٕان ٝك قفوز زحمي ذما 

 ا س ححاهَ صسًس اًـلاة .ًسفـيا ٕاَل ٔبن هـعََ وهًىس بٔهَ ٔبًض

 رهص اّكية واًياز :  -0

ٕارا ٔبزاذ ا٢كس١ك ٔبن ٍصق كَحَ وَيضؽ ٓكاًلَ فََخفىص يف اّكية واًياز .  ًخفىص يف اًياز وظفُتا 

ؤبُواًِا ؤبىاكًِا ؤبن اًعرصت اًـؼمية ًخَلى يف صفري ْجمن فُتوي فَيا س حـني ؿاما ما ثفيض ٕاَل 

ا ، ؤبن وكوذُا اًياش واْك خفىص يف ٔبن كصاُز جازت، ؤبَّنا ال ٍزال ًَلى فَيا وثلول ُي من مًزس . ًو

ظـام ٔبَُِا اًضًؽ اٙكي ال ٌسمن وال ًلين من حوغ ، واًزكوم ا٢كخياعم يف ا٢كصازت ٌوَّشتون إكمي 

َخشهص ٔبن ًحاش ٔبَُِا اًلعصان ثعَّل تَ خَوذضم ،  ا٢كخياعم يف اْكصازت ، واًعسًس صسًس اًيخاهة . ًو

 ِ ٍز ًَُعةُّ ِمن فَْوِق ُزُؤوِسُِِم اًَْحِممُي(( )اْكج:)) فَاٙكَّ ن انَّ ََاٌة ّمِ ْت ًَُِْم ِز ـَ ( . ُشا 63ٍَن َنَفُصوا كُّعِ

 َ ََّل كَْس مؽ ما هلم من اًخحىِت واًخرجَي )) ُُكََّما ُبًِْلَي ِفَيَا فَْوٌح َسبًََُِْم َدَزىَُُتَا َبًَْم ًَبِِحُْكْ هَِشٌٍص * كَاًُوا ت

 َ الَّ يِف َضاَلٍل َنِحرٍي (( ) ا٢كٜك : َخاءاَن ه
ّ
ْن َبهمُتْ ا
ّ
ٍء ا ُ ِمن َِشْ َل اٟكَّ تْيَا َوكَُْيَا َما ىَزَّ  (3-2ِشٌٍص فََىشَّ

ثفىص حِامن ًياذى : ٔبٍن فالن اجن فالن ا٢كسوف هفسَ يف اٗكهَا تعول اأٔلمي ، ا٢كضَؽ معٍص يف 

سوكوهَ  ٕاَل اًـشاة اًضسًس ، فُسىن يف ذاز سوء اًـمي فِحاذٍز اًزِبهَة مبلامؽ من حسًس ٌو

ضَلة اأٔلزخاء مؼَمة ا٢كساٛك  ، ٍمتِن آكصوح فال َياة، فِمتِن اًِالك وال َيسٍ )) َوضُمْ 

ا ًَخََشنَّ  ْصُُك مَّ ّمِ ـَ ُ َمُي َبَوًَْم ه ـْ َ ي ُنيَّا ه ِ ًِحًا كرَْيَ اٙكَّ َمْي َظا ـْ َ َّيَا َبْدصِْحٌَا ه َِ مَ ًَْعَعصُِدوَن ِفَيَا َزت ن ثََشنََّص ُص ِفِ

َِّعري(( )فاظص: ًِِمنَي ِمن ه ا ٌَِؼَّ  (41َوَخاءُُكُ اًيَِّشٍُص فَُشوكُوا فََما 

خَِلَثُوا ًُلَازُوا ِتَماء اَكًُْمِِْي ٌَضْ  ن ٌَس ْ
ّ
اِذكَُِا َوا ْم زُسَ ًِِمنَي اَنزًا َبَحاَظ ِِبِ ا ٌَِؼَّ انَّ َبْؾخَْساَن 

ّ
ٍَ )) ا ِوي اًُْوُحو

اُة َوَساءْث  َ  (. ٕارا ثفىص يف ُشا ُكَ زق كَحَ وزحؽ ٕاَل ذاًلَ .03ُمْصثََفلًا(( )اًىِف: ِتئَْس اًَّشَّ

ونشٛك ؿَََ ٔبن ًخفىص يف اّكية وهـميِا وما بٔؿسٍ ٝك أٔلَُِا فَيا ؛ فِخفىص يف ٔبُي اّكية ويف 

ِم هضت اًيـمي ٌسلون من زحِق خمخوم مذىئني ؿَّل ٔبزاقم مٌعوتة ؿَّل بٔظصاف ٔبَّناز  وحُو
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ـسي وحمفوفة ِبًلَلان واًوٗكان مًزية ِبْكوز اًـني من آكرياث اْكسان ٔ َّنن معصذت ِبٖكص واً 

اًَاكوث وا٢كصخان ٠ك ًعمهثن ٕاوس كدَِم وال خان ًعاف ؿََيم تبٔهواة ؤبِبًزق ؤ ش من مـني 

عوف ؿََيم وٗكان خم٘كون ٔ مثال اٌَؤًؤ ا٢كىٌون حزاء مبا اكهوا ًـمَون  تَضاء ٙكت ٌَضازتني ًو

ِم هضت اًيـمي هلم فَيا ما اص ُتت ٔبهفسِم ال  ًيؼصون فَيا ٕاَل وخَ ا٢كٜك اًىصمي وكس بُٔشكت وحُو

َيافون وال حيزهون ..ذاز حصجُتا ا٢كسم واًزؾفصان .وسلفِا ؾصص اًصمحن مالظِا ا٢كسم اأٔلرفص ، 

ا ٔ مثال اًلالل ٔبًني من اًزتس ؤبحَّل من اًـسي . ٔبذَّن ٔبَُِا  ص ، مثاُز ا اٌَؤًؤ واّكُو وحعحاُؤ

مزنٌك من َل اٗكهَا وؾَّش ٔبمثاًِا . ٕارا ثفىص يف ُشا ُكَ زق كَحَ وزحؽ ٕاَل زتَ امذثي ٔبمٍص واىُتيى 

 ؾن َّنََ.

 

 رهص ا٢كوث وما تـسٍ من ؿشاة اًلَب وهـميَ : -4

ا٢كوث حلِلة ٠ك َياذل ِبا ٔبحس وأكَؽ ملذيؽ متام الاكذياغ تبٔهَ س ميوث ًوىن كي : من ًضؽ ا٢كوث 

س يف اٗكهَا ، )) ٔبنْثوا من رهص ُاذم اٌٚكاث(( فٕارا هعة ؾًََِ؟ ورهص ا ُز ٢كوث ٍصكق اًلَة ٍو

ثفىص ٔبهَ س ًَذلي من كَصٍ ٕاَل كٍَب ، ومن اًخيـم ِبًعـام واًَّشاة ٕاَل اٍمتصػ يف اًُتاة ، ومن 

ٔبوس اًـَّشت ٕاَل وحضة اًوحست ، ومن اًفصاص اًوزري ٕاَل ا٢كَصغ اًوتَي ، ؤبن اٗكوذ س َىون 

وىىري خَُسَ . ٕارا ثفىص يف سىصاث ا٢كوث ؤبَّنا ٔبصس من رضة ِبًس َوف ووَّش ٔبهُسَ ، ومٌىص 

 ِب٢كياصري وكصط ِب٢كلاًزغ  .

 

وٕارا ثفىص يف ما س ََلاٍ يف كٍَب ؤبهَ ٕاما زوضة من زايط اّكية ٔبو حفصت من حفص اًياز . ٕارا 

 ثفىص يف ُشا ُكَ ازثسغ ؾن ا٢كـايص وزق كَحَ ٓكاًلَ .

 

 م اًلِامة :اًخفىص يف ٔبُوال ًو  -3

من هفخ اًعوز واًحـر ًوم اًًضوز واًـصط ؿَّل اّكحاز ، واًسؤال ؾن اًلََي واًىثري وهعة 

ي س خبٔذش  ا٢كزيان ٢كـصفة ا٢كلاذٍص وحواس اًَصاظ ؤبحوال اًياش يف حواٍس ، وثعاٍص اًعحف ُو

و ًياذي تعوث مسموغ سـس فالن جن فالن  بٔو نخاتم جميَيم ٔبو ثضلاٛك ، وسلاؿم ا٢كياذي ُو

 صلي فالن جن فالن.

وثخفىص يف ظول ُشا اًَوم وصست الاهخؼاز فَِ وآكجي واْكَاء من ٔبن ثفذضح ؾيس اًـصط ؿَّل 

ن ثَْسُغ ُمثْلٍََكٌ 
ّ
اّكحاز . يف رٛك اًَوم ال ًيفؽ ظسًق ظسًلَ وال واٗك وٗكٍ وال كًصة كًصحَ ، )) َوا

ٌء َوًَْو  َُ َِشْ َمْي ِمٌْ َِا اَل حُيْ َِ ََل مِحْ
ّ
(. ٕارا ثفىص يف ُشا ُكَ الصي ٔبن ٍصق 62اَكَن َرا كُْصمَح(( )فاظص:ا

 كَحَ وَيضؽ .
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 سايزت اًلدوز : -2

وساذ  : )) فٕاَّنا ثشهص األٓدصت(()) نيت َّنَخْك ؾن سايزت اًلدوز فزوزوُا (( مس١ك وساذ اًُتمشي 

س يف اٗكهَا (( .  اجن ماخة من حسًر اجن مسـوذ : )) وحُز

َتـٜك ثخفىص ٔبن ُشا مبٛٓك صئت ٔبم ٔبتُت فِسفـم ُشا ٕاَل ٔبن ثلسم ٕاَل مثي سايزثم ٌَملَبت 

 ُشٍ اْكفصت ،  ثلسم ما َيـَِا ؿََم زوضة من زايط اّكية ِٕبرن ٝك .

 

 اس خحضاز سوء آكامتة وحس ْنا : -1

ٕارا اكن اًـحس ٍصحو حسن آكامتة وَيَش من سوهئا واس خحض رٛك ذفـَ رٛك ٕاَل ما ًحـسٍ ؾن 

لصتَ ٕاَل حس ْنا ِٕبرن ٝك ذما َيـي كَحَ وخاًل ذاقفا من سوء آكامتة زاحًِا حس ْنا سوء آكا متة ًو

 فريق ٙكٛك .

 ثشهص اٙكهوة اًساتلة : -1

ٕان ؿسم وس َاهم  رهوتم وثلعريك يف حق ذاًلم ًسفؽ ٕاَل ٔبن حًزس يف اًـمي تـس ٔبن ٍىون 

)) ٕان ا٢كؤمن ٍصى رهوتَ ٔ هَ يف كَحم ذاقفا من زتَ وخاًل  ًلول _ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك _:  

ٔبظي حدي َياف ٔبن ًلؽ ؿَََ ، وٕان اًفاحص ٍصى رهوتَ نشِبة وكؽ ؿَّل ٔبهفَ فلال تَ ُىشا فعاز 

 (( زواٍ اًحزازى

 مـصفة اٗكهَا وما حدَت ؿَََ من اًخلَة : -2

 فْك من قين افذلص ، وُك من ؾٍزز رل ، وُك من حداز كعم ، وُك من ػا٠ك ُػ١ك.

 

 نسز ؤبهت حًصسُؼؼؼؼؼؼا  ***    ظفوا من اأٔلكشاء واألٔنؼؼؼؼؼسازحدَت ؿَّل 

 ومكف  اأٔلص َاء  فوق   ظحاؾِا   ***   مذعَة  يف   ا٢كاء  خشوت  انز

 

ٕارا اؾخَبث مبا حي تلريك زحـت ٕاَل زتم وزق كَحم ، واًسـَس من وؾغ تلرٍي ، فلي يل ِبٞك 

 ٕاًََ ٍوصق كَحم تـس كسوثَ .ؿََم ٔبثًذؼص ٔبن ًزنل ٝك تم معَحة حِت حصحؽ 

 

 اًخفىص يف بآيث ٝك اًىوهَة: -3

صق َل كَحَ   فلس اندضف يف ُشا اًـَص من األآيث اًىوهَة ما َيـي اإلوسان ًـؼم زتَ وذاًلَ ٍو

ونشٛك بآيث ٝك يف هفسم وما يف حسمم من تسًؽ ظيؽ ٝك وٕاثلاهَ ، ارا ثفىصث يف ُشا ٔبهخت 

..(( ٕاَل ٝك وزق كَحم  )) سَ  َُ اًَْحقُّ َّ َ ًَُِْم َبه ُُنَِِيْم بآَيِثيَا يِف اأْلٓفَاِق َويِف َبهُفِسِِْم َحِتَّ ًَخَخنَيَّ
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 ( .24)فعَت:

 

 جماًسة اًعاْكني : -62

اٙكٍن مبجاًس ُتم حصق اًلَوة سواء اكن ُشا ص َزًا ٛك ًـَمم آكري ٔبو اكن ظسًلًا ٌساؿسك ؿَّل 

 ما ًلصتم ٕاَل ٝك.

ًلعس من اًـَلاء من اص ُتص ِبٗكايهة وؾصف ِبًسُت واًعَاهة ، ًلول اجن سرٍين :  فِيحلي ٌَمخـ١ك ٔبن

 ٕامنا ُشا اًـ١ك ذٍن فاهؼصوا ؾن من ثبٔذشون .

وا٢كفُتط ٔبن ٌس خفِس ظاًة اًـ١ك زكة اًلَة من ص َزَ . نلا ٔبن من اإلدوان من  معاحدُتم 

ٕارا زٔبى ٔبحسُك وذًا من ٔبدَِ حصكق اًلَة ، " ما ٔبؾعي ؾحس تـس اإلسالم ذريا من بٔد ظاُك ، ف

 فَُس متسم تَ" معص جن آكعاة. 

 

 الاس خىثاز من اأٔلؾلال اًعاْكة : -66

 من ثلصة ٕاَل ٝك مبا افُتط ؿَََ فلس جنح ، ومن ساذ يف ثلصتَ ٕاَل زتَ ِبًيوافي فلس بٔحدَ زتَ.

اًيوافي  اس خىْث من اأٔلؾلال اًعاْكة مدخسقًا ِبًفصاقغ فْكَِا ؿَّل ٔبحسن وخَ جس خعَؽ ، ُث

فاإلنثاز مْنا مصكق ٌَلَة ، ٔبنْث من رهص ٝك ثَبٔب من اًيفاق ، ٔبنْث من اًعَام ًحاؿس ٝك وْجم 

ا ا٢كؤمٌون ،التس  ؾن اًياز ، ٔبنْث من كِام اٌََي فاس خلفاز اأٔلحساز وذموغ ا٢كياخات س اميء حيخىُص

َايل اًلصِبث اًيت وْجيا ٕاٍَيا نخاة زتيا وس ية هحٌُا  من اقخيام مواْس اًعاؿاث ؤبايم اًـحاذاث ًو

 محمس ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك .

 

 كصاءت ِسرَي ؤبدداز اًسَف : -60

ٕان الاظالغ ؿَّل ما اكن ؿَََ اًسَف اًعاُك يف ُشٍ اأٔلمة من زكة يف اًلَوة وؾحاذت ذامئة ًـالم 

 اًلَوة ٍصكق اًلَة وَيـي يف اًيفس صوكا ٕاَل ٔبن حتشو حشوضم وثلذسي ِبم . والصم ٔبن ٔبوَل

من ًلذسى تَ يف رٛك اًصسول ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك  فِو اأٔلدَش ٞك و اأٔلدوف من زتَ س ححاهَ 

 وثـاَل.

 ًلول ثَّش جن اْكازج : حبس حم ٔبن كوما موىت حتَا اًلَوة تشهصضم .

 

س : -64  كصاءت نخة اًصكاقق واًُز

واْكصض ك  والاس خفاذت من اًعحَح فَيا وحصك ما كس ٍىون يف تـضِا من صعحاث واتخساغ .

 اْكصض ؿَّل اًس ية اًعحَحة والاكذساء مبا اكن ؿَََ زسول ٝك ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك .
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 اٗكؿاء تبٔن ٍصسكم ٝك كَحًا ذاصـًا زكِلًا ًَيًا حمحًا ٌَزري مدلضًا ٌََّش . -63

 

 كصاءت اًلصبٓن تخسجص : -62

كصاءثَ خبضوغ وثفىص ، ٕان مثي ٕان كصاءت اًلصبٓن تخسجص ، ثلصٔبٍ ًوحسك ورُيم كري مضلول تلرٍي ، 

 َُ صُّ ِمٌْ ـِ ثَايِنَ ثَْلَض دََضاِِبًا مَّ َل َبْحَسَن اًَْحِسًِر ِنخَاًِب مُّ ُ ىَزَّ َيَ ، )) اٟكَّ  ُشٍ اًلصاءت ثوزج زكة اًلَة ًو

ِ رَ  ََل ِرْنِص اٟكَّ
ّ
َِنُي ُخَُوُذضُمْ َوكَُُوُِبُْم ا َ ُْم ُُثَّ ث َضْوَن َزِبَّ ٍَن ََيْ ِ َِ َمْن ٌََضاُء ُخَُوُذ اٙكَّ ِ ََيِْسي ِت َسى اٟكَّ ُُ ِٛكَ 

اٍذ(( )اًزمص: َُ ُ فََما ََلُ ِمْن  َِْي اٟكَّ  ( .04َوَمن ًُْض

ٕان تلصاءت اًلصبٓن ثـصف زتم حق مـصفذَ تبٔسلاقَ وظفاثَ وثخشهص اظالؿَ ؿََم ، وتلصاءت اًلصبٓن 

ا ، وثـصف كسز اٗكهَا وحلِلُتا ثـصف اّكية وما بٔؿس أٔلَُِا فَيا ، وثـصف اًياز وما ٔبؿس أٔلَُِا فَي

 ِباهة األٓدصت ، وثـصف اًىثري ذما ٍصكق كَحم .

ٕان تـغ اًياش كس ٍصق كَحَ ًسلاغ صـص وال ٍصق كَحَ ًسلاغ اًلصبٓن ٔبو ثالوثَ مؽ ٔبن ُشا ًو 

 ٔبىزل ؿَّل حدي ًصٔبًخَ ذاصـًا مذعسؿًا من دض َة ٝك .

 ذامسًا : اًـياًة ِبًصكاقق :

سفـِم ًالمذثال  ، تي  ًلس اؾخِن زسول ٝك  ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك  مبا ٍصكق كَوة ٔبَصاتَ ًو

وخسوا مٌَ  ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك  كسوت معََة يف رٛك ، ٕار اكن ٔبزكِم كَحا ؤبصسضم دض َة ٞك 

ودوفا مٌَ ، ؤبحصظِم ؿَّل ما ٍصكق كَحَ  ، واكن  ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك  ٌس خـَش من كَة ال 

صتَؽ اأٔلس َسي ٔبحس نخاة زسول ٝك _ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك _ :" َيضؽ . ًلول حٌؼٍك جن اً

ًلِين ٔبتو جىص _ زيض ٝك ؾيَ _ فلال: هَف ٔبهت اي حٌؼٍك ؟  كَت : انفق حٌؼٍك . كال : 

س ححان ٝك ما ثلول ؟ كَت : ىىون ؾيس زسول ٝك _ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك _ًشهصان ِبّكية 

يا اأٔلسواح واًياز ٔ ان زٔبي ؿني فٕارا دصحٌا من  ؾيس زسول ٝك _ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك _ ؿافَس ْ

َْـاث وسٌُا نثريا .." اْكسًر زواٍ مس١ك ، واًضاُس من ُشا كوَل : ًشهصان ِبّكية  واأٔلوالذ واًضَّ

 واًياز . واًخشنري ِبّكية واًياز من اًصكاقق .

ٍَن بَٓمٌُوا َبن  ِ ٌِٚكَّ ِ َوَما ىََزَل ِمَن اًَْحّقِ َواَل وكس كال ٝك ثـاَل : )) َبًَْم ًَبِِن  ْنِص اٟكَّ َضَؽ كَُُوُِبُْم ِٙكِ خَتْ

ْْنُْم فَا ُم اأْلََمُس فَلََسْت كَُُوُِبُْم َوَنِثرٌي ّمِ ًِْىذَاَة ِمن كَْدُي فََعاَل ؿََََْيِ ٍَن ُبوثُوا ا ِ ِسُلوَن(( ٍَُىوهُوا اَكٙكَّ

 ( .61)اْكسًس:

 وتني ٔبن ؿاثخٌا ٝك ِبشٍ األًٓة ٕاال ٔبزتؽ س يني(( . كال اجن مسـوذ :)) ما اكن تني ٕاسالمٌا

وٙكا زكت كَوة اًعحاتة واؾخيوا مبا ٍصكق كَوِبم واتخـسوا ؾلا ٌسخة كسوِتا . ًلس ثـَموا اإلميان 

كدي ٔبن ًخـَموا اًلصبٓن ، فَلا ثـَموا اًلصبٓن اسذاذوا تَ ٕامياان . ًلول اجن مسـوذ )) ٕامنا اًـ١ك دض َة 
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 ٝك ((.

وا من ؾحاذت زِبم اًـحاذت ا٢كَّشوؿة فلس اكن ٌسمؽ هلم يف اٌََي ذوي نسوي اًيحي من ًلس ٔبنْث 

كصاءت اًلصبٓن واٍُتجس تَ . ًلس اكهوا ًحىون من دض َة ٝك وهلم يف رٛك اًلعط، ونشٛك من 

 تـسضم .

ًر وظيف اًـَلاء يف اًصكاقق نخحا مس خلٍك واؾخيوا ِبا ، تي ٕاهم ال حاكذ َتس نخاِب ظيف  يف اْكس

س نخاِب ٔبو ِبِب .  ٕاال ؤبفصذ ٌَصكاقق واًُز

واكهوا ًـسون دض َة ٝك وزكة اًلَة عم اًـ١ك اْكلِلي ؤبن اًـ١ك اْكلِلي ُو ما ًوزج آكض َة 

وزكة اًلَة . ًلول اْكسن : )) ٕان اكن اًصخي ٕارا ظَة اًـ١ك ٠ك ًَحر ٔبن ٍصى رٛك يف ختضـَ 

سٍ وسُسٍ((.  وتَصٍ ًوساهَ ًو

 سن يف اًصكاقق :ساذسًا : اًخوا

ال ًـين لَكسم اًساتق ٔبن هحاًف يف ا٢كَّشوغ  وهخجاوس تَ حس الاؾخسال اٙكي ُشؿَ ٝك ؾز وخي 

، واكن ُسًَ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ا٢كثي اأٔلؿَّل يف رٛك وال َيوس أٔلحس من ٔبمذَ  ظَّل ٝك ؿَََ 

 ؿَََ وس١ك  وال ًؼن وس١ك  ٔبن ًٍزس ؿَََ ٔبو ٔبن ًؼن ٔبهَ ٔبمكي ؾحاذت من زسول ٝك  ظَّل ٝك

 ػان ٔبن اً م يف اًصكاقق ًـين اٗكزوصة وحصك اًـ١ك .

ُشا كري َصَح بٔتسا ، فاًصكاقق نلا كَت ساتلا ِبة من بٔتواة اًـ١ك ، فاًـ١ك التس بٔن ٍىون كسوت 

سًَ وَسخَ ًوو ٠ك ٍىن فَِ رٛك ٢كا كام تواحة اًـ١ك ، واًـ١ك ًؤذي ٕاَل زكة  يف دضُذَ ٞك ُو

 ودض َة ٝك) ٕامنا َيَش ٝك من ؾحاذٍ اًـَلاء (.اًلَة 

ٕان اًـ١ك ٕارا اكن مديَا ؿَّل َّنج اًىذاة واًس ية فٕاهَ وس ٍَك ًُتكِق اًلَة ، ًوُس َصَحًا بٔن 

 اًصكاقق ال ًـخين ِبا ٕاال ا٢كحخسقون ٔبو اٗكزاٌوش ، تي ٔبوَل من ًـخين ِبا اًـَلاء وظَحة اًـ١ك واٗكؿات.

ا .ذالظة اًلول ٔبهَ التس من   اًخواسن تني ٔبتواة اًـ١ك واًصكاقق وحفغ ا٢كساقي وكرُي

ة ،  فاًلَة ٕارا زق والن ٓكاًلَ وثوخَ ٕاَل زتَ تعفاء زوخ وخس ٙكت ثخضاءل ِباىْبا اٌٚكاث اٗكهًَو

َ-وٙكا كال تـضِم  :وٝك ما ٔبحة اْكَات يف اٗكهَا ًىسة وال  -محمس جن بمٔحس ا٢كـصوف ِبجن زسكًو

لصاءيت ؿََْك اْكسًر(( . َتازت ًوىن ٙكهص ٝك  ًو

 من بضٔم ا٢كؤًفاث َّف ؿ١ك اًصكاقق :

 س واًصكاقق " ، ٔبمحس فًصس   .اًححص اًصاقق يف اًُز

 س واًصكاقق " ، ؾحس ٝك جن ا٢كحازك ، حتلِق حدَة اًصمحن اأٔلؾؼمي   .اًُز

  س واًصكاقق وا٢كصايث " ، حـفص جن محمس جن هعري آك٘كي ، حتلِق جمسي اًفواقس واًُز

  .حي اًس َسفذ
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 موؾؼة ا٢كؤمٌني من ٕاحِاء ؿَوم اٗكٍن " ، محمس حلال اٗكٍن اًلاَسي.  

 الجن اًلمي . " مسازح اًساًىني.  

 الجن اًلمي . " اّكواة اًاكيف.  

 الجن اًلمي  . " ظًصق اًِجصثني وِبة اًسـاذثني.  

 ًعاقف ا٢كـازف " الجن زحة.  

  حازجملذعفاث من ا٢كواؾغ و اأٔلذة " ، ؿِل سا٠ك بٓل.  

 اًخـََق ؿَّل مٌؼومة يف اًسري ٕاَل ٝك واٗكاز األٓدصت " ، اًض َخ ؾحس اًصمحن اًسـسي.  

 حزهَة اًيفس " ًض َخ اإلسالم اجن حميَة ، حتلِق اٗكنخوز محمس سـَس اًلحعاين.  

 اًّس ا٢كىٌون يف زكة اًلَوة وذمؽ اًـَون " ، ؾحس اًىصمي اٗكًوان ، ذاز ا٢كس١ك.  

  ٗكزوش اًزمان " ، ؾحس اًـٍزز اًسَلانموازذ اًؼمبٓن.  

  اًخشهصت يف ٔبحوال ا٢كوىت ؤبموز األٓدصت " ، ٔبتو ؾحس ٝك اًلصظِب ا٢كفّس ، حتلِق محموذ

  .اًخسعوٌيس

 ٔبُوال اًلِامة " ، ؾحس ا٢كٜك ُكَة.  

 اًلَب ، ؿشاتَ وهـميَ " ، حسني اًـواٌضة.  

 

 ( مداذئ ؿ١ك اأٔلراكز30)

 

َ ِرْنًصا َنِثرًيا ) ﴿كال ثـاَل :  ََٓمٌُوا اْرُنُصوا اٟكَّ ٍَن ب ِ َا اٙكَّ ٍُ جُْىؼَصًت َوَبِظؼَاًل )36اَي َبَيُّ ُحو ّحِ ؼَو 30( َوس َ ُُ  )

ٌِنَي َزِحميًؼؼا ََل اًيُّؼؼوِز َواَكَن ِِبًُْمؼؼْؤِم
ّ
ََُمؼؼاِث ا َُْرؼؼصَِحُْكْ ِمؼؼَن اًؼُّ ًِ  َُ ُْكْ َوَماَلئَِىُذؼؼ َْ ي ًَُعؼؼِّلِ ؿَََؼؼ ِ  ﴾       (34) اٙكَّ

  34،  36زت اأٔلحزاة : سو 

، وةزت ًلال ْكضوز اًضئ اًلَة ٔبو اًلؼول . وٙكٛك كِؼي اِٙكهؼص  هص ( ًلال اؾِخحازًا ِبس خحضاٍز ) اّٙكِ

ِرهصان : ِرهص ِبًلَة وِرهص ِبٌَسان ، وك واحس مْنلا رضِبن، رهص ؾن وس َان ورهص ال ؾن وس َان 

ؼشا رهؼص مدؼازك تي ؾن ٕاذامة اْكفغ، وك كول ًلال َل رهص، مِفن اٙكهؼص  ِبٌَسؼان كؼوَل ثـؼاَل ) ُو

ٔبىًزياٍ ( وكوَل ) َبُبىزَِل ؿَََ اٙكهص مؼن تًٌَؼا ( ٔبي اًلؼصبٓن، ومؼن اٙكهؼص ؾؼن اًًسؼ َان كؼوَل ) فؼٕاين 

وسُُت اْكُوَث وما ٔبوساِهََ ٕاال اًض َعان ٔبن ٔبرهٍص ( ومن اٙكهص ِبًلَة واٌَسؼان مـؼًا كؼوَل ثـؼاَل ) 
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ـَص اْكَصام وارهصوٍ نؼلا ُؼساُك  فارهصوا ٝك نشهصُك بِٓبءُك ٔبو ٔبصس رهصًا ( وكوَل ) فارهصوا ٝك ؾيس ا٢كَْض

و بٔتَف من اٙكهص ، كال ثـاَل ) زمحؼة مٌؼا وِرهؼصى أٔلويل اأٔلًحؼاة ؼ ورهؼص  ( واِٙكْنصى : نْثت اِٙكهص ُو

ؼو ٔبع مؼؼن اٗك الٌك فؼٕان اٙكهؼصى ثيفؼؽ ا٢كؼؼؤمٌني ( يف بٓي نثؼريت . واًخَّؼْشِنَصت : مؼا ًُخؼؼشنَّص تؼَ اًضؼئ ُو

 واأٔلمازت كال ثـاَل ) مفا هلم ؾن اًخشهصت مـصضني ؼ لَك ٕاَّنا ثشهصت ( ٔبي اًلصبٓن 

ؼَي رٛك يف فـؼي  ـِ حوٍ ( اًدسخِح ثزًنَ ٝك ثـاَل ؤبظِل ا٢كَصُّ اًّسًؽ يف ؾحاذت ٝك ثـاَل، وُح ّحِ ) س َ

َي اًدسخِح ؿاماً  ـِ ـَسٍ ٝك ، وُح ي اإلتـاذ يف اًَّش فلِي : ٔبتْ ـِ يف اًـحاذاث كؼواًل اكن ٔبو  آكري نلا ُح

ِحني ( كِؼي مؼن ا٢كعؼَني واأَلْويَل ٔبن حُيمؼي ؿؼِل  ّحِ فـاًل ٔبو هِـة كال ثـاَل ) فَوال ٔبهَ اكن من ا٢كُسؼ َ

ـََِشّ  –زالثَُِتا كال ) وَنن وس حح حبمسك  ح ِبً ّحِ جوذ  –وس َ ْحَ ؤبْذِبز اًسُّ ّحِ حون  –فَس َ ّحِ ًوال جُسؼ َ

أٔلص َاء ُكِا جس حح َل وجسجس تـضِا ِبًدسزري وتـضِا ِبالدذَاز ( ٔبي ُالَّ ثـحسوهَ وجضىصوهَ . وا

حاث ِبًدسؼؼزري مؼؼن حِؼؼر ٔبحواًِؼؼا ثؼؼسل ؿؼؼِل  ّحِ وال ذؼؼالف ٔبن اًسؼؼمواث واأٔلزط واٗكواة ُمسؼؼ َ

حْكة ٝك ثـاَل، وكوَل ) وٞك ٌسجس ما يف اًسمواث ومؼا يف اأٔلزط ( فؼشٛك ًلذيضؼ ٔبن ٍىؼون 

  هفلَِ تسالٌك كوَل ) ًوىن ال ثفلِون جسخِحِم ( .اًدسخِح ؿِل اْكلِلة وُسوذًا ؿِل وخَ ال

ْححَة اًدسؼخِح  وش من ٔبسلاء ٝك ثـاَل، واًسؼ ُّ حُّوخ اًُلسُّ ْححان ٔبظِل معسز َنو : قُْفصان . واًس ُّ وس ُ

ْحَحة ) وكس ًلال ٌََرَصساث اًيت  ( .6ِبا ٌُس حَّح س ُ

ُخقَّ من ًفؼَ ًفغ  اًفـي فلِي جََىص فالن جُُىوزًا ٕارا دؼصح جُْىؼَصت ) اًُحْىصَت ( اًيت عم ٔبول اٍْناز فاص ْ

 واًَحىُوز ا٢كحاًف َّف اًُحُىوز.

ـَضؼ ََّة ٔبظؼَي ؤبظؼٍَك جفمؼؽ اأَلظؼَي ُبُظؼي وبٓظؼال وكؼال  ـَضااي ًلال ٌَ ) َبِظَاًل ( : األٓظال ٔبي اً

 ( .0ثـاَل ) جُْىَصت ؤبظَاًل ( ؤبظي اًضئ كاؿسثَ )

و مًضوز اِٙكْنص ُو ا٢كزنٌك اًىَبى اًيت مْنا  ًزتوذ اًـازفون، وفَيا ًخجصون وٕاٍَيا ذامئًا ًُتذذون، ُو

و كوث كَوة اًـازفني اًيت مِت فازكِؼا ظؼازث  اًوالًة اٙكي من ٔبؾعََ اثعي ومن مٌـَ ُؾزِل، ُو

و سؼالهحم اٙكي ًلؼاثَون  ََت ؾيَ ظازث تُوزًا، ُو اأٔلحساذ ًِا كدوزًا، وؾلازت ذايزضم اًيت ٕارا ثـعَّ

اغ اًعص  ًق، وماؤضم اٙكٍن ًعفئون تَ اٍُتؼاة اًعًصؼق وذواء ٔبسؼلارمم مؼِت فؼازكِم اهخىسؼت تَ كُعًّ

مْنم اًلَوة، واًسؼخة اًواظؼي واًـالكؼة اًؼيت اكهؼت تُؼْنم وتؼني ؿؼالم اًلَؼوة. تؼَ ٌسؼ خسفـون 

ؼم اًؼحالء فٕاًِؼـَ مَجؼؤضم، وٕارا  س خىضفون اًُىُصِبث وَِتُون ؿََيم تَ ا٢كعَحاث، ٕارا ٔبػََِّ األٓفاث ٌو

اًيواسل فٕاًََ مفزؾِم، فِو زايط حٌُتم اًيت فَيا ًخلَحون، وزؤوش ٔبموال سـاذِتم اًيت  ىًزت ِبم

وظؼي اٙكاهؼص ٕايل ا٢كشنؼؼوز تؼي ًؼسغ اٙكاهؼص  ِبا ًَخَِّجُصون، ًؼسغ اًلَؼة اْكؼٍزن ضؼاحاكً مّسؼوزًا ًو

ْنص ( ؾحوذًة اًلَؼة واٌَسؼان وعم كؼري  مشهوزًا، ويف ك خاِزَحة من اّكََواِزخ ؾحوذًة مؤكذة ) واّٙكِ
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مؤكذة، تي ضم ًؤمصون تشهص مـحوذضم وحمحؼوِبم يف ك حؼال كِامؼًا وكـؼوذًا وؿؼِل حٌؼوِبم، فىؼلا ٔبن 

و ؾلازِتا ؤبساسِا. و ِقصاُسِا فىشٛك اًلَوة تُُوٌز دصاة ُو  اّكية ِكِـان ُو

ا ٕارا قض َيا اؾخالًِا، وُكلا اسذاذ اٙكاهص يف رهٍص اس خلصاك و خالء اًلَوة وظلاٍُتا وذواُؤ ًا اسذاذ ُو

ؼبٔ يف رهؼٍص كَحؼَ ٌَسؼاهَ ويسؼ يف حٌؼة رهؼٍص ك صؼئ،  حمحة ٕايل ًلاقَ ٌَمشهوز واصؼدِاكًا، وٕارا َوظَّ

وحفغ ٝك ؿَََ ك صئ، واكن َل ِؾوضًا من ك صئ، تؼَ ٍؼزول اًؼَوْكص ؾؼن اأٔلسؼلاغ واًؼُحْْك ؾؼن 

َْمة ؾن اأٔلتعاز .  اأٔلًس ية وثيلضؽ اًؼُّ

َّن ٝك تَ ٔبًس ية اٙكاهٍصن نلا س  ٍن ِبًيوز ٔبتعاز اًيؼاػٍصن فاٌَسؼان اًلافؼي اكًـؼني اًـمَؼاء واأُلرن ٍس

ؼو ِبة ٝك اأٔلؾؼم ا٢كفذوخ تٌَُ وتني ؾحسٍ ما ٠ك ًلَلَ اًـحس تلفَخَ . كَال الء . ُو  اًعلاء واًَس اًضَّ

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

  001اًصاقة اأٔلظفِاَّن ض  -( ا٢كفصذاث َّف قًصة اًلصبٓن 6)

      02ٌَصاقة ض  -( ا٢كفصذاث َّف قًصة اًلصبٓن 0)

اْكَسن اًحَصي : ثفلسوا اْكالوت يف زالزة ٔبص َاء : يف اًعالت واٙكهؼص وكؼصاءت اًلؼصبٓن، فؼٕان وخؼسمت 

 ( 6فاؿَموا ٔبن اًحاة ملَق )وٕاال 

هص :  ٔبهواغ اّٙكِ

ِرهص ٔبسلاء ٝك ؾز وخي وظفاثَ ومسحَ واًثياء ؿَََ ِبا َنو ) سؼ ححان ٝك، وإكؼس ٞك، وال  - 6

 ٕاَل ٕاال ٝك ( .

آكَب ؾن ٝك ؾز وخي تؼبٔحاكم ٔبسؼلاقَ وظؼفاثَ َنؼو : ٝك ؾؼز وخؼي ٌسؼمؽ ٔبظؼواث اًـحؼاذ  - 0

صي ماكَّنم .  ٍو

 أٔلمص واٍْنيي ٔ ن ثلول : ٕان ٝك ٔبمص جىشا وَّنيي ؾن نشا .رهص ا - 4

 ِرهص بآلقَ وٕاحساهَ. - 3
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 31اًححص اًصاقق ٌَض َخ ذ / ٔبمحس فًصس ض ( 6) 

واٙكهص ٍىون ِبًلَة ٔبو ِبٌَسان ؤبفضي اٙكهص ما ثََواَظبَ ؿَََ اًلَة واٌَسان، ورهؼص اًلَؼة ٔبفضؼي 

ُِل  ؼة اًلَؼوة نؼلا كؼال ثـؼاَل ) وهُؼزَنّ من رهص اٌَسان. ؤبفضي اٙكهص ثالوت اًلصبٓن ورٛك ًخضميَ أٔلذًو

( وكال ) اي ٔبَيا اًياش كس 6مٌني وال ًٍَزس اًؼا٢كني ٕاال دسازًا ()ِمن اًلصبٓن ما ُو صفاٌء وزمحٌة ٌَمؤ 

ؼَسًى وزمحؼًة ٌَُمؼؤمٌني () ُُ ًِؼلا يف اًعؼسوز و ( . وؾؼن ؾؼامثن جؼن 0خاءحْك موؾؼٌة من زجْك وصفاٌء 

ُُك َمن ثـ١كَّ اًلصبَٓن وؿَََّمَ ()  ( .4ؾفان زيض ٝك ؾيَ ٔبن اًيىب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك كال ) َذرْيُ

ن مسـوذ زيض ٝك ؾيَ ٔبن اًيىب ظِل ٝك ؿَََ وس١ك كال ) َمن كصٔب حصفًا ِمن نخاة ٝك وؾن اج

ـََّْش ٔبمثاًِا ال ٔبكول ) ٔب٠ك ( حصف؛ ًىن : ٔبًف حؼصف والم حؼصف ومؼمي  فِل تَ حس ية واْكس ية ِت

 ( .3حصف ( )

َ ثضؼئ وكال دداة جن اأٔلَزث زيض ٝك ؾيَ : ثلصة ٕاَل ٝك ما اس خعـت فٕاهؼم ًؼن ثخلؼصة ٕاًَؼ

من لَكم  ٔبحة ٕاًََ من لَكمَ . وكال ؾامثن جن ؾفان زيض ٝك ؾيَ : ًو َظَُِصث كَوجْك ما ص حـمت

زجْك . وكال اجُن مسـوذ زيض ٝك ؾيَ : من اكن حية ٔبن ًـ١ك ٔبهَ حية َٝك فََـصط هفسؼَ ؿؼَّل 

 ( .2اًلصبٓن، فٕان ٔبحةَّ اًلصبٓن فِو حية ٝك، فٕامنا اًلصبٓن لَكم ٝك )

 اِٙكْنص :فواقس 

زوي مسؼ١ك يف َصَحؼَ ؾؼن ٔبيب ٍُصؼصت زيض ٝك ؾيؼؼَ ٔبن اًيؼِب ظؼِل ٝك ؿََؼَ وسؼ١ك كؼؼـال : ) 
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َحق ا٢كَُفّصِذون . كاًوا : وما ا٢كفصذون اي زسول ٝك ؟ كال : اٙكاهصون َٝك نثريًا واٙكاهصاُث ( .  س َ

زمحَ ٝك  –ذهَاٍ ؤبدصاٍ، ورهص اجن اًلمي فَِشْنُص ِٝك ًـَ فواقس نثريت َييَيا اًـحُس اٙكاهص ٞك ثـاَل يف 

ـشا مَرط لَكمَ : –ثـاَل  ُة ٔبنْث من س حـني فاقست ٌٚكهص، ُو  -يف نخاتَ اًواتي اًعَّ

 

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 21( سوزت ًووس : 0)                                        20( سوزت اإلزساء : 6)

 ٝك ثـاَل ؾن ؾامثن زيض ٝك ؾيَ .( زواٍ اًحزازي زمحَ 4)

  1313ض . ح زمق  –( زواٍ اًُتمشي واْكاُك زمحِلا ٝك ثـاَل ؾن اجن مسـوذ زيض ٝك ؾيَ 3)

  623 – 620اًض َخ ذ / ٔبمحس فًصس  حفؼَ ٝك ثـاَل ض   –( اًححص اًصاقق 2)

 

 ٔبهؼَ كؼال ) مؼن كؼال ٔبهَ ِقصاش اّكية نؼلا يف حؼسًر خؼاجص ؾؼن اًيؼِب ظؼِل ٝك ؿََؼَ وسؼ١ك - 6

ٍَك يف اّكية ()  ( .6س ححان ٝك وحبمسٍ قُصَِست َل خَنْ

ٔبن ذوام رهص اًصة ثـاَل ًوحة اأٔلمان من وس َاهَ اٙكي ُو سؼخة صؼلاء اًـحؼس يف مـاصؼَ   - 0

ومـاذٍ فٕان وس َان اًصة س ححاهَ وثـاَل ًوحة وس َان هفسـَ ومعاْكِا، كال ثـؼاَل ) وال حىوهؼوا 

 ( .0فبٔوساضم ٔبهفسِم .. () اكٙكٍن وسوا ٝك

ٔبن اٙكهص صفاء ًلسوت اًلَوة، كال زخي ٌَحسن اًحَصي : اي ٔبِب سـَس ٔبصؼىو ٕاًَؼم كسؼوت   - 4

 كَِب . كال : َبِرتَْ ِبٙكهص، وكال َمْىُحول : رهص ٝك صفاء ورهص اًياش ذاء .

 ثـؼؼاَل ؿَِؼؼـَ ٔبن اٙكنؼؼؼص ًوِحؼؼة ظؼؼـالَت ٝك ثـؼؼاَل ومالئىذؼؼَ ؿؼؼِل اٙكانؼؼؼص، ومؼؼن ظؼؼَّل ٝك  - 3

ومالئىذَ فلـس ٔبفَؼح ك اًفالخ وفـاس ك اًفؼوس، كال ثـاَل : ) اي ٔبَيا اٙكٍن بٓمٌوا ارهصوا ٝك رهؼصًا 

نثريًا * وس ححٍو جىصت ؤبظَاًل * ُو اٙكي ًعِل ؿََْك ومالئىذَ ًَرصحْك من اًؼَؼلاث ٕايل اًيؼوز 

 ( 4واكن ِب٢كؤمٌني زحاميً ()

( 3ُُشِِؾْت ٕاكامًة ٙكهص ٝك ؾز وخي كال ثـؼاَل ) ؤبمق اًعؼالت ٙكهؼصي ()ٔبن َجَؽ اأٔلؾلال ٕامنا   - 2

ٔبي إلكامة ِرهصي . وكال ص َخ اإلسؼالم يف كؼوَل ثـؼاَل ) ٕان اًعؼالت حْنؼيي ؾؼن اًفحضؼاء وا٢كيىؼص 
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( : اًعحَح ٔبن مـين األًٓة ٔبن اًعالت فَيا ملعوذان ؾؼؼامين ؤبحؼسُلا ٔبؾؼؼم 2وٙكهص ٝك ٔبنَب ()

حْنيى ؾن اًفحضاء وا٢كيىص، وًِلا فَيا من رهص ٝك ٔبؾؼؼم مؼن َّنؼَيلا ؾؼن اًفحضؼاء من األٓدص، فٕاَّنا 

 وا٢كيىص.

ًزي اهلم واًلَم واْكزن وَيَة  - 1 لمـَ ٍوىّسٍ ٍوصيض اًصمحَن ؾز وخي ٍو ٔبهَ ًعصذ اًض َعان ًو

 ٌَلَة اًفصخ واًّسوز .

َِة  - 1 ز اًَوْخَ واًلََْة وَُيْ ُيَّوِ سَق .ٔبهَ ًلوي اًلَة واًَحَسن ًو  اًّصِ

 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 ( زواٍ اجن حدان واًُتمشي زمحِا ٝك ثـاَل وَصحَ اأٔلًحاين . 6)

   63( سوزت اْكَّش : 0)

           63( سوزت ظَ :3)            34 - 36زت اأٔلحزاة :( سو 4)

    32( سوزت اًـيىدوث :2)

وززَ ا٤كحؼة اًؼيت عم زوخ اإلسؼالم وكُْعؼة َزََح  - 2 ٔبهَ ٍىسو اٙكاهص ا٢كِاتة واْكالوت واًيَصت ًو

 اٗكٍن ومساز اًسـاذت واًيجات.

 ش واًحاظي .ٔبهَ سخة الص خلال اٌَسان ؾن اًلَحة واٍمنمية واًُفحْ  - 3

وززَ اإلانتة واًلصة فـي كسز رهص  - 62 ٔبهَ ًوزج ا٢كصاكدة حيت ًسذي اًـحس يف ِبة اإلحسان ًو

 اًـحس ًصتَ ٍىون كصتَ مٌَ وؿَّل كسز قفَخَ ٍىون تـسٍ ؾيَ .

 ٔبهَ ًُوِزج ِرْنَص ٝك ٌَـحس كال ثـاَل ) فارهصوين ٔبرهصُك ( . - 66

 مالئىذَ .ٔبن ٝك ًحاعم ِبٙكاهٍصن   - 60

 ٔبهَ ًوزج حِات اًلَة نلا كال اجن حميَة : اٙكهص ٌَلَة اك٢كاء ٌَسمم . - 64

ٔبهَ ًوزج خالء اًلَة ِمن ظساٍ، وك صئ تَ ظسٔب، وظسٔب اًلَة اًلفٍك واًِؼوى وخؼالٍؤ  - 63

 اٙكهص واًخوتة والاس خلفاز .

شُْبا . - 62  ومْنا ٔبهَ حيط آكعااي ًو
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ىِية .ٔبهَ سخة ًزنول اًصمحة وا - 61  ًسَّ

ٔبن ٕاذامذَ ثيوة ؾن اًعاؿاث وثلوم ملارما حِر ال ثيوة َجَؼؽ اًخعوؿؼاث ؾؼن رهؼص ٝك   - 61

ّحُح َٝك ثـاَل جسخِحاث ٔبحة ٕايّل ِمن ٔبن ٔبهفق ؿؼسذُن ذانهؼري يف  وؾن اجن مسـوذ كال : أَلن ٔبس َ

 سخِي ٝك ؾز وخي .

ًَفـي مؽ اٙكهص ما ٠ك ًؼن فـِل تسوهَ وكس ٔبن اٙكهص ًـعي اٙكاهص كوت يف كَحَ وتسهَ حِت ٕاهَ   - 62

حا ك ًؼٍَك ٕارا ٔبذؼشا  ّحِ ؿ١كَّ اًيىبُّ ظِل ٝك ؿَََ وسؼ١ك اتًذؼَ فاظمؼة وؿََؼًا زيض ٝك ؾؼْنلا ٔبن ٌُسؼ َ

ًِ وزالزني ٢كا سبًٔخَ آكاذَم وَصَىْت ٕاًََ مؼا  ا زال َُىَّبِ ًِ وزالزني ٍو َمسا زال ًِ وزالزني وحَيْ مضاحـِلا زال

ْحن واًسـي وآكسمة فـََّمِا رٛك وكال ) ٕاهَ ذري ًىلا من ذاذم ( . فلِي : ٕان َمن ثلاس ََ من  اًعَّ

 َذاَوَم ؿِل رٛك وخس كوت يف ًومَ ثليََ ؾن ذاذم .

ٔبن نْثت اٙكهص ٔبمان من اًيفاق فٕان ا٢كيافلني كَََو اٙكهص ٞك ثـاَل كال س ححاهَ يف ا٢كيافلني )  - 63

 .وال ًشهصون ٝك ٕاال كََاًل ( 

ٔبن اٙكهص ٔبفضي من اٗكؿاء : اٙكهص زياء ؿَّل ٝك ؾز وخي، واٗكؿاء سؤال اًـحس ْكاحذَ فبٍٔن  - 02

َمؼَ اٙكهؼص واًثيؼاء ٔبفضؼي  ُشا من ُؼشا، واٙكهؼص نؼشٛك َيـؼي اٗكؿؼاء مسؼ خجاًِب، فاٗكؿؼاء اٙكي ثَلَسَّ

 ؤبكصة ٕايل اإلخاتة من اٗكؿاء ا٣كصذ. 

اٙكي ًخلواين تَ فٕارا فلؼسٍ اًـحؼس ظؼاز مبؼزنٌك اّكسؼم ٕارا ومن فواقس اٙكهص ٔبهَ كشاء اًلَة واًصوخ 

 حِي تٌَُ وتني كشاقَ .

ت َظؼَّلَّ اًَفْجؼَص ُث خَؼس ًؼشهص  –زمحَ ٝك  –كال اجن اًلمي  وحضُث ص ََخ اإلسالم اجَن حميَة َمؼصَّ

ؼو ٠ك ٔبثلَؼ س ُؼشا َٝك ثـاَل ٕاَل كًصة من اهخعؼاف اٍْنؼاز، ُث اًخفؼَت ٕايلَّ وكؼال : ُؼشٍ كَؼْسويِت ، ًو

ْنؼص ٕاال تًِؼة ٕاحؼلام هفؼس ٔبو ٕازاحُتؼا أٔلسؼ خـس  اًلَساء ًسلعت كويت . وكال يل مصت : ٔبان ال ٔبحصك اّٙكِ

 تخٜك اًصاحة ٙكهص بٓدص .

 كال اًض َخ ٔبتو جىص اّكزائصي يف ثفسري األآيث اًىصمياث :

وهؼؼوزضم  ُؼشا اًيؼؼساء اًىؼؼصمي مؼؼن زة زحؼؼمي ًوخؼؼَ ٕاَل ا٢كؼؼؤمٌني اًعؼؼاذكني ًؼؼَـَمِم مؼؼا ًٍزؼؼس ٕاميؼؼاَّنم

و رهص ٝك ثـاَل رهصًا نثؼريًا ال َحؼسَّ َل ٕار ُؼو اًعاكؼة اًؼيت جسؼاؿس ؿؼِل  وحُيفؼون تَ من ؿسوضم ُو

وِحِة ) وس ححٍو جىصت ؤبظَاًل ( تعالت اًعحح وظالت اًـَص وتلول س ححان ٝك وإكؼس  اْكَات اًصُّ

ِل ؿَؼَْك ومالئىُذؼَ ( ٞك وٝك ٔبنَب ُذجَُص ك ظؼالت مؼن اًعؼَواث اٖكؼس وكؼوَل ) ُؼو اٙكي ًعؼ

وظالثَ ثـاَل ؿََيم زمحخَ هلم وظالت مالئىذَ الاس خلفاز هلم ) ًَرصحْك من اًؼَلاث ٕايل اًيؼوز ( 
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ٔبي من ػَلاث اًىفص وا٢كـؼايص ٕايل هؼوز اإلميؼان واًعاؿؼاث، فعؼالثَ ثـؼاَل وظؼالت مالئىذؼَ عم 

شٍ ؿالوت ٔبدصى سايذت ؿِل سخة اإلدصاح من اًؼَلاث واًيوز . وكوَل ) واكن ِب٢كؤمٌني زحاميً  ( ُو

و اًعالت ؿََيم وٕاهَ ِب٢كؤمٌني ؿامة زحمي فال ًـشِبم وال ٌضلَيم.  اإلهصام اأٔلول ُو

وؾن ٔبيب مويس اأٔلصـصي ؾن اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ٔبهَ كال ) َمثَي اٙكي ًؼشهص زتؼَ واٙكي ال 

 ؿََؼَ وسؼ١ك كؼال ) ًلؼول ٝك ًشهٍص َمثَي اْكي وا٢كَت ( . وؾن ٔبيب ٍُصصت ٔبن زسول ٝك ظِل ٝك

ثـاَل : ٔبان ؾيس ػن ؾحسي يب، ؤبان مـؼَ ٕارا رهؼصين، فؼٕان رهؼصين يف هفسؼَ رهصثُؼَ يف هفيسؼ، وٕان 

 رهصين يف َمْٔلٍ ، رهصثَُ يف َمْٔلٍ ذرٍي مٌَ (

وؾن خاجص زىض ٝك ؾٌـَ كال َسـُت زسول ٝك ظَّل ُٝك ؿَََ وسؼ١ك ًلؼول ) ٔبفضؼي اٙكهؼص : ال 

  (ٕاَل ٕاال ٝك

وؾن ؾحس ٝك جن ثُّْس زيض ٝك ؾيَ ٔبن زخاًل كال : اي زسول ٝك، ٕان ُشاقؽ اإلسالم كس نُْثْث 

. فبٔذَبين ثضئ ٔبجضخر تَ. كال : ) ال ٍزال ًساهم َزْظحًا من رهص ٝك (  ؿََِلَّ

وزظوتة اٌَسان ؾحازت ؾن سِوٌك حصايهَ، نلا ٔبن ًُخَْسؼَ ؾحؼازت ؾؼن ضؼسٍ، ُث ٕان حؼصاين اٌَسؼان 

ؾحازت ؾن مساومة اٙكهص فكٔهَ ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك كال َذِوام اٙكهص . فِو من ٔبسَوة كوَل ثـؼايل ) 

 وال متوحن ٕاال ؤبهمت مسَمون ( .

 ؿَََ وسؼ١ك : ) ٔبال ُبهخؼئْك خبؼري ٔبؾلاًؼْك، وؾن ٔبيب اٗكزذاء زيض ٝك ؾيَ كال زسول ٝك ظِل ٝك

ؤبساكُا ؾيس مََىْك، ؤبزفـِا يف ذزخاحْك وذري ًؼْك مؼن ٕاهفؼاق اٙكُؼة واًفضؼة وذؼري ًؼْك ِمؼن ٔبن 

 ثَلوا ؿسوُك فذضتوا ٔبؾياكِم ًوضتوا ٔبؾياكْك ؟ كاًؼوا : تِل . كال : ) رهص ٝك ثـاَل (

 من ٔبضم ا٢كؤًفاث َّف اأٔلراكز واأٔلذؾَة :

 .اًعحَح ا٢كس يس من ٔبراكز اًَوم واٌٍََك ٌَض َخ مععفى اًـسوي - 

 .َصَح اًكم اًعَة ًض َخ اإلسالم ٔبمحس جن ؾحس اْكَمي جن ؾحس اًسالم جن حميَة اْكصاين - 

َصَح اأٔلذؾَة واأٔلراكز ا٢كيخرحة من نخة اًـالمة ان  اٗكٍن اأٔلًحاين، َجؽ وحصثُة: ا٢كحازك  - 

 .ٔبتو اًفضي اًسَفي

 .خمخَص اًيعَحة يف اأٔلراكز واأٔلذؾَة اًعحَحة ٌَض َخ / محمس ٕاسلاؾَي ا٢كلسم - 

 .نخاة ىزل الاجصاز ِبًـ١ك ا٢كبٔزوز من اأٔلذؾَة واأٔلراكز ٌَلٌو  - 

 .ساذ اأٔلجصاز من اأٔلذؾَة واأٔلراكز هللام اّكصف - 

از من اأٔلذؾَة واأٔلراكز، ا٢كؤًف : ًحِن ٔبتو صلصت -   زحِق اأٔلُس
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فواقس من اًىذاة اًلمي الجن اًلمي اًواتي اًعُة تعًصلة سؤال وحواة ًلافي جن مٌود  - 

 .اًصدِط

 .الاس خلفاز ومثصاثَ فؼي اًلصبٓن واًس ية ٌ٘كنخوز سَامين جن ظاذق اًحريت - 

 .اٗكؿاء يف اْكج ًساسم جن محمس جن خاذ ٝك - 

 .مـاين اأٔلراكز وزواِبا ٢كاخس ٕاسالم اًحياكين - 

 .ز اّكِاذ واٗكؿاء ؿَّل اًىفاز اًعحَحة ًواقي جن ؿِل اٗكسويقٔبراك - 

 .ٔبطمَة الاس خلفاز وفواقسٍ ًـِل جن انًف اًضحوذ - 

 .اأٔلذؾَة واأٔلراكز ا٢كبٔزوزاث ٔبزياء وتـس اًعَواث ذ / ٕاسلاؾَي محمس ؿِل ؾحس اًصمحن - 

 .فجسخِح ومٌاخات وزياء ؿَّل مٜك اأٔلزط واًسلاء ٌ٘كنخوز محمس موىس اًَّشً - 

 

 

 

 ( مداذئ ؿ١ك اّكُمَّي34)

 ؿ١ك اّكُمَّي ٔبو اّكَُمي 

 اًُتكمي اًحسايئ ؾيس اًـصةحساة  اّكُمَّي و 

اس خـمي اًـصة نلريضم من اأٔلدم كدي ػِوز اإلسالم اًُتكمي ، وُسَوا ثٜك اأٔلزكام ِبًكلاث . نلا 

اًـصة ٠ك ٌس خـمَوا  ٔبَّنم اس خـمَوا حصوف ٔبِبسٍُتم ٌ٘كالٌك ؿَّل ٔبزكارمم ) ٍصى تـغ اًحاحثني ٔبن

و تدضسًس ا٢كمي نلا ضحعَ  رٛك ٕاال تـس كِام اٗكوٌك اإلسالمِة (  وَّسٍو )حساة أّكي( )ُو

صي يف اًعحاخ  يؼص ا٤كْك وا٤كَط اأٔلؾؼم الجن س َسٍ  6110/3اّكُو . وكس  462/1  . ًو

ـي : اْكصوف ا٢كلعَّ   ـة ؿَّل ٔبيب خاذ" .ؾّصفَ اجن س َسٍ يف نخاتَ ا٢كشهوز تلوَل : "وحساة اّكـمَّ

ومثة تـغ آكالف تني ٔبُي ا٢كَّشق ؤبُي ا٢كلصة يف حصثُة حصوف )َبِْبَس( ، ومن ُث ادذالفِم 

 يف ذالٍُتا ؿَّل اأٔلزكام .

     ق:اأٔلِبسًة ؾيس ٔبُي ا٢كَّش 
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زثة ٔبُي ا٢كَّشق حصوف )بَِْبَس( ؿَّل اًيحو اًخايل : 

س  )َبِْبَس ؼوَّ ي  َُ ـَفؼط  َنـََـُمؼن  ُحؼّعِ ـْ َضؼَؼـْف( )وكس كال آكوازسسم يف مفاثَح   ََثَـشْ   كَؼَصَصـت  َسـ

 : "حصوف حساة أّكي وعم :  -ا٢كعسز اأٔلول  -اًـَوم 

س  )َبِْبَس  ؼوَّ ي  َُ ـَفؼط  َنـََـُمؼن  ُحؼّعِ ـْ َضؼَؼـْف( ، ُشا ؿَّل ما ٌس خـمِل   زَؼَرـشْ   كَؼَصَصـت  َسـ

اة ، فبٔما ؿَّل ما ثـصفَ اًـصة فؼ :   ا٢كيجمون واْكسَّ

يؼص : ا٤كْك يف هلط ا٢كعاحف ٌ٘كاين   سـفط  ُكمون  حعي  ُواس  خاذ  )ٔبتو كصصاث(" . ًو

44 - 43 . 

 : يسضم ؿَّل اأٔلزكام نلا يف اّكسول اًخايلوذاٍُتا ؾ 

 اْكصف
كميخَ 

 اًـسذًة
 اْكصف

كميخَ 

 اًـسذًة
 اْكصف

كميخَ 

 اًـسذًة
 اْكصف

كميخَ 

 اًـسذًة

 400 ث 60 ش 8 خ 1 بٔ 

 500 ج 70 غ 9 ظ 2 ة

 600 د 80 ف 10 ي 3 ح

 700 ر 90 ض 20 ك 4 ذ

 800 ط 100 ق 30 ل 5 ُؼ

 900 ع 200 ز 40 م 6 و

 1000 ػ 300 ص 50 ن 7 س

 

 :  اأٔلِبسًة ؾيس ٔبُي ا٢كلصة

ؤبما حصثُْبا ؾيس ٔبُي ا٢كلصة فِو ؿَّل اًعوزت اًخاًَة : 

س  )َبِْبَس ؼوَّ ي  َُ ـَفؼغ  َنـََـُمؼن  ُحؼّعِ ـْ َػـلـَش( ، فاالدذالف تني اًفًصلني   زَؼَرـشْ   كَؼَصَسـْت   َظـ

 . يف زالج ُكلاث فلط

 : اّكسول األيٓتوحصكمي ا٢كلازتة اأٔلِبسي حسة 
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 اْكصف
كميخَ 

 اًـسذًة
 اْكصف

كميخَ 

 اًـسذًة
 اْكصف

كميخَ 

 اًـسذًة
 اْكصف

كميخَ 

 اًـسذًة

 400 ث 60 ض 8 خ 1 بٔ 

 500 ج 70 غ 9 ظ 2 ة

 600 د 80 ف 10 ي 3 ح

 700 ر 90 ط 20 ك 4 ذ

 800 ع 100 ق 30 ل 5 ُؼ

 900 ػ 200 ز 40 م 6 و

 1000 ص 300 ش 50 ن 7 س

وذما َيسز رهٍص ُيا ٔبن اًـصة اس خـمَوا يف ػي اٗكوٌك اإلسالمِة حصثُدا بٓدص ًِشٍ اْكصوف ُسـمي 

ٍصاؾى جضاتَ اًضك مؽ اؾخحازاث  -حبصوف ا٢كـجم وحبصوف اًِجاء ٔبو اٍُتجي وحبصوف اًـصتَة 

، فوضـوا اْكصوف ا٢كدضاِبة يف اًصْس مدساوكة ، ًىن تلي  -ٔبدصى ، وال ؿالكة ٌَحساة تَ 

ٓكالف كامئا تني ٔبُي ا٢كَّشق ؤبُي ا٢كلصة يف اًُتثُة : )زحج اًحـغ ٔبن اًلصن اًثاين ٔبو اًثاًر ا

اًِجصي ُو اًزمن اٙكي حسج فَِ الاهفعال تني اًُتثُة اأٔلِبسي ا٢كَّشيق وا٢كلصيب ، ونشٛك تني 

 حصوف ا٢كـجم )اًِجاء( ا٢كَّشكِة وا٢كلصتَة . اًىذاتة اًـصتَة واًسامِة 

) ٔب ة ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ػ ف ق ك ل   ا٢كضازكة ُو :فُتثُة 

 م ن ُؼ و ي (

ؤبما حصثُة ا٢كلازتة فِو : ) بٔ ة ث ج ح خ د ذ ر ز س ظ ع ك ل م ن ض ط غ ػ ف ق 

 ش ص ُؼ و ى (

وكس فضي اًعفسي اًُتثُة ا٢كَّشيق أٔلهَ ٔبنْث اجساكا فلال : )وحصثُة ا٢كضازكة بٔحسن ؤبوسة 

وا اأٔلًف ٔبوال ، ؤبثوا ِبًحاء واًخاء واًثاء : زالزة ، وتـسُا حمي حاء ذاء : زالزة مدضاِبة أٔلَّنم ٔبزخذ

ا ك ازيني ازيني مدضاِبني ٕاَل اًلاف ، ؤبثوا تـس رٛك مبا ٠ك  يف اًعوز ٔبًضا ، ُث ٕاَّنم زسذُو

 . ًدضاتَ فاكن رٛك ٔبوسة(

َ ٔبتو معصو اٗكاين سخة جسمَُتا حبصوف ا٢كـجم فلال  : "وحصوف ا٢كـجم اْكصوف ا٢كلعـة من َوتنَيَّ

اًِجاء ، ويف جسمَُتا تشٛك كوالن : ٔبحسُلا ٔبَّنا مدَية ٌَ م ، مبٔدور رٛك من كوهلم : ٔبجعمُت 

اًَشء ، ٕارا تًَذَ ، واًثاين بٔن اً م َُيخَب ِبا ، مبٔدور رٛك من كوهلم : جَعَمُت اًـوذ وكرٍي ، ٕارا 
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 . ("ادذَبثَ

 -ا اًُتثُة ا٢كَّشيق ٔبمري ا٢كؤمٌني يف اْكسًر وفلَِ ٔبتوؾحس ٝك اًحزازي ومن ٔبواقي اٙكٍن اس خـمَو 

، وثحـَ اإلمام  -ويف وكرٍي  -ُؼ . ، ورٛك يف نخاتَ اًلمي : )اًخازخي اًىدري(  021ا٢كخوَّف س ية 

ُؼ . يف نخاتَ : )اًىِن واأٔلسلاء( ، واإلمام ٔبتو ؾحس اًصمحن  016ا٢كخوَّف س ية  -مس١ك جن اْكجاح 

ا٢كخوَّف س ية  -ُؼ . يف نخاتَ )اًضـفاء( ، واإلمام ٔبتو حـفص اًـلِِل  424ا٢كخوَّف س ية  -ايئ اًًس

ا٢كخوَّف س ية  -ُؼ . يف نخاتَ اًضـفاء ٔبًضا ، واإلمام ٔبتو محمس ؾحس اًصمحن جن ٔبيب حامت  400

 ُؼ . يف نخاتَ اّكََي )اّكصخ واًخـسًي( ، وكريضم اًىثري . 401

ُؼ . يف  021ا٢كخوَّف س ية  -جصمذَ اإلمام اٌَلوي ٔبتو معصو اًضُداين  وس حلِم ٕاَل ُشا اًُتثُة

نخاتَ )اّكمي( ، وكس ؿُّس ٔبتو معصو ٔبول من زثة ا٢كـجم حسة ٔبواقي اْكصوف نلا رهص اأٔلس خار 

 ٔبمحس ؾحس اًلفوز ؾعاز يف نخاتَ )اًّعحاخ ومسازش ا٢كـجلاث اًـصتَة( .

صي وك ُؤالء كسموا اًواو ؿَّل اًِاء . ًىن االٕ  ا٢كخوَّف كدَي  -مام اٌَلوي ٕاسلاؾَي جن حلاذ اّكُو

ظاحة )ةح اٌَلة وَِصاخ اًـصتَة( ا٢كضِوز تؼ )اًعحاخ( كّسم يف نخاتَ ا٢كشهوز اًِاء  -اأٔلزتؽ مئة 

ؿَّل اًواو ، كال اأٔلس خار امحس ؾعاز يف نخاتَ اًساتق : "ؤبفصذ ًك حصف من حصوف اًِجاء ِبِب 

اء جفمـِلا يف ِبة واحس ، ًوِشا كّسم اًِاء ؿَّل اًواو ًُسـَ َجؽ اًواو ذاّظا تَ ، ٕاال اًواو واًَ

واًَاء يف ِبة" . وكس ثحـَ ؿَّل ثلسمي اًِاء ؿَّل اًواو اّكم اًلفري من ؿَلاء اٌَلة وكريضم مكخبٔدصي 

يف نخاتَ اًفًصس )ِتشًة  -ُؼ .  130ا٢كخوَّف س ية  -ؿَلاء اْكسًر ، ومْنم : ٔبتو اْكجاح ا٢كزي 

 ( .اًىلال

ومن ٔبواقي اٙكٍن ادذازوا اًيَّمط ا٢كلصيب يف اًُتثُة ا٢كـجمي : اًفلَِ ا٤كسج محمس جن حازج 

يف نخاتَ )ةزخي ؿَلاء اأٔلهسًس( ،  -ُؼ .  416ا٢كخوَّف س ية  -آكض ين اًلريواين ، ُث اأٔلهسًيس 

ـَسُّ من ٔبكسم ا -اٙكي تلِت مٌَ وسزة ؾخَلة يف آكزاهة ا٢كَىِة ِبًصِبظ  ٥كعوظاث ِبٓكزاهة وعم ثُ

ا : "مت اًىذاة . وإكس ٞك حق محسٍ ، وظَّل ٝك ؿَّل محمس وؿَّل  ا٢كَىِة ، وكس نخِة يف بٓدُص

 . -بَٓل . واكن رٛك يف صـحان من ؿام زالزة ومثاهني ؤبزتؽ مئة" 

٢كا  يف نخاتَ : )ا٢كَُرَّط -ُؼ .  324ا٢كخوَّف س ية  -وثحـَ اإلمام ٔبتو اْكسن ؿِل جن محمس اًلاِثيس 

يف ا٢كوظبٔ من اْكسًر ا٢كس يس( ، اٙكي هؼمَ ؿَّل ص َود اإلمام ماٛك مصثحني ؿَّل حصوف ا٢كـجم 

يف نخاتَ  -ُؼ .  314ا٢كخوَّف س ية   -. واإلمام ٔبتو معص ًوسف جن ؾحس ٝك اًلصظِب اجن ؾحس اًَب 

م ماٛك ؿَّل )اٍمتَِس ٢كا يف ا٢كوظبٔ من ا٢كـاين واأٔلساهَس( ، اٙكي زثحَ ٔبًضا ؿَّل ص َود اإلما
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حصوف ا٢كـجم ، ونخاتَ )الاس خلياء يف مـصفة اًىِن( . ونشٛك فـي اإلمام ٔبتو اًلاْس جن ثَْضُىوال 

يف نخاتَ : )اًعٍك( ، اٙكي رًي تَ ؿَّل نخاة اجن اًفصيض ، وكريضم  -ُؼ .  212ا٢كخوَّف س ية  -

ثحؽ  -ُؼ .  124وَّف س ية ا٢كخ -اًىثري اًىثري . ونشٛك فٕان بِٔب ؾحس ٝك جن ؾحس ا٢كٜك ا٢كصاوَش 

حصثُدَ ًىذاتَ : اٙكًي واًخْكٍك ًىذاة ا٢كوظول واًعٍك ، وكال يف ملسمذَ :   اجن ثضىوال يف

 . " "فبٓثصث حصثُة نخايب ُشا تبٔن وضـُت ٔبتواتَ ؿَّل حصثُة حصوف ا٢كـجم ا٢كَّشيق ًعحة اؾخحاٍز

ًدلي مالحؼة ما رهٍص ٔبتو معصو اٗكاين يف نخاتَ : )ا٢كُحْك يف  هلط ا٢كعاحف( ، تلوَل : "ٔبُي ًو

ا٢كَّشق ًيلعون اًفاء تواحست من فوكِا ، واًلاف ِبزيدني من فوكِا ، ؤبُي ا٢كلصة ًيلعون اًفاء 

 تواحست من حتُتا ، واًلاف تواحست من فوكِا ، وُكِم ٔبزاذ اًفصق تُْنلا تشٛك" .

زثة نخاتَ  -ُؼ .  612ة ا٢كخوَّف س ي -وال تبٔش ٔبن وضري ُيا ٕاَل بٔن آكََي جن ٔبمحس اًفصاَُسي 

)اًـني( ؿَّل ظًصلة ٔبدصى وظفِا اأٔلس خار ٔبمحس ؾحس اًلفوز ؾعاز يف نخاتَ )اًعحاخ ومسازش 

ا٣كمـاث اًـصتَة( تلوَل : "وزثة مـجمَ ؿَّل اْكصوف حبسة خمازْجا ، فدسٔب حبصوف اْكَق أٔلهَ 

حسٔب ِبًعـوذ ثسزَيَا حِت ًًُتيي ٕاَل اًضفة ، وحـي ح  صثُة اْكصوف ُىشا :  ٔبتـس خمازْجا ، ًو

  ف  ن  ل  ز  ج  ر  ع  ذ  ث  ظ  س  ش  ض  ط  ص  ح  ك  ق  د  ػ  ُؼ  خ  )غ

 ٔب( .  ي  و  م  ة

نلا رهص اًس َوظي يف تلَة اًوؿات  -وآكََي ٔبًضا ُو ٔبول من َجؽ حصوف ا٢كـجم مضن تُت واحس 

و :  ُو

ؼؼى    *   ِظْف َذََْق َدْوٍذ مكثي اًضمس ٕار جََزقَْت  جِـؽ ِبا جنـالُء مـؼعازُ حَيْ  اًضَّ

فِشا اًُتكمي اأٔلِبسي اٙكي اىُتجَ ٔبُي ا٢كَّشق وا٢كلصة ًـمتس اًيؼام اًـَّشي اًساَرح ، ٕار كسمٍو 

 ٕاَل مٌاسل : بٓحاذ وؾَّشاث ومئاث ُث اأٔلًف ، تَس ٔبَّنم ٠ك ًـصفوا فَِ اًعفص .

زكام اًضاقـة ، فليَّ وػي ُشا اًُتكمي مس خزسما ؾيس اًـصة ؿَّل هعاق واسؽ ٕاَل ٔبن ؾصفوا األٔ 

حِيئش اس خـلاهلم َل حِت اكذ ٔبن ًيلعؽ يف ؾَصان ُشا . ومن رٛك الاس خـلال ما رهٍص اأٔلس خار 

اًىدري ا٤كسج اًض َخ ٔبمحس محمس صاهص يف ملسمة حتلِق اإلحسان يف ثلًصة َصَح اجن حِان من 

ًَِِج  -ُؼ .  260س ية  ا٢كخوَّف -ٔبن اًـالمة حلال اٗكٍن هَص ٝك جن ٔبمحس اًحلساذي اْكيحِل 

ِبس خزسام اًُتكمي اأٔلِبسي يف حصثُدَ ٌَفصوغ اًفلَِة اًيت اهعوى ؿََيا نخاة اًلواؿس اًفلَِة الجن 

،ويف ُشا اًّعسذ ًلول : "جفاء حلال اٗكٍن اْكيحِل  -ُؼ .  132ا٢كخوَّف س ية  -زحة اْكيحِل 
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فلَِة اًيت هُِْثث يف اًىذاة ؿَّل ُشا ، وظيؽ فِصسا حِسا ًىذاة اًلواؿس ، زثّة فَِ اًفصوغ اً 

ٔبتواة اًفلَ ، ووضؽ ؾلِة ك مسبٌٔك زمق اًلاؿست اًيت عم فَيا حبصوف أّكي مصموست ِبأٔلمحص ، 

وكال : مثال رٛك : ٕارا اكن ؾلِة ا٢كسبٌٔك : )ق ن ح( ، فاؿ١ك ٔبن اًلاف مبئة واًيون خبمسني 

 ا٢كئة َتس ا٢كسبٌٔك يف اًلاؿست ا٢كشهوزت" . واّكمي تثالزة ، فاْظَة اًلاؿست اًثاًثة واٖكسني تـس

ٔبصاز ٕاَل وفِاث اْكفاع اٙكٍن  -ُؼ .  230ا٢كخوَّف س ية  -نلا بٔن اإلمام اجن ان  اٗكٍن اٗكمضلي 

اص متَت ؿََيم كعَسثَ )تسًـة اًحَان ؾن موث اأٔلؾَان( ِبًُتكمي اأٔلِبسي ، وثخبًٔف ُشٍ اًلعَست 

شا من ٔبنْث من جسؽ مئة تُت ثضم ٔبنْث من  ٔبًف ومئيت حافغ ، وكس حـَِا ؿَّل اًعحلاث . ُو

ُم ظالُحَ  مثال مْنا ًوحض ا٢كلام ، ففي ٔبول اًعحلة اًساتـة ًلول : "اًزاُُس اجُن اًلاْس اًيخُِي كَِوَيُّ

ا٢كخوَّف  -َبزَُي" . فلس رهص يف ُشا اًحُت فلَِ مَص ؾحس اًصمحن جن اًلاْس ظاحة اإلمام ماٛك 

ز ٕاَل ةزخي وفاثَ ُشا تبٔواقي ُكلاث اًضعص اًثاين ، فاًلاف جساوي ، ؤبصا -ُؼ .  636س ية 

. وؿَّل ُشا اٍمنط ؿامة اًلعَست . و٠ك ًلفي اجن ان  اٗكٍن  6، واأٔلًف  32، واًعاذ  622

 اٗكمضلي يف معَؽ اًلعَست ؾن اًخيخَِ ٕاَل مْنجَ فَيا ، مفلا كاَل يف ُشا اًضبٔن :

 مؼصمؼوسٌت تـبٔوٍل مؼن حؼصِف      ***   وفاُِتـم ُمْسَزَخة يف اًوظـِف 

 كري ٔبانٍش مؼوِتـم ظؼًصؼؼحُ      ***    ؾـَؼى حسـاة َّجي ثَوخ

ًوُتهَة اأٔلزكام اأٔلِبسًة ظًصلة ثـصط ًِا آكوازسسم تلوَل : "فٕارا زهحت مْنا ازيني بٔو زالزة فٕان 

كىج( مئة وزالزة سخِٜك ٔبن ثلسم األٔنْث وثؤدص اأٔلكي ، مثال رٛك : )ًة( ازيا ؾَّش ، ونشٛك )

وؾَّشون" . )٠ك ٍصاغ تـغ اًحاحثني ا٢كـا ٍن ُشا اًُتثُة اًخياسيل يف اًُتكمي اأٔلِبسي ، 

( نخحوا )مصػ(" . ونشٛك 6032اكٗكنخوز معَوة يف اأٔلزكام اًـصتَة ٕار ًلول "فٕارا ُبًزس اًصمق )

؟ ؾيسما كال : "فٕارا ٔبزاذوا اٗكنخوز اًسلان يف حبثَ : ٔبزكامٌا اًـصتَة اْكاًَة ُي ميىن اًخحول ؾْنا

 ( مثال نخحوا )نشػ(" .6102نخاتة )

 ٔبذانٍ خسول ًحني تـغ اًامنرح حسة ظًصلة ا٢كضازكة :

 اٌَفؼة
ما 

 ًـاذًِا
 اٌَفؼة

ما 

 ًـاذًِا
 اٌَفؼة

ما 

 ًـاذًِا
 اٌَفؼة ما ًـاذًِا اٌَفؼة

ما 

 ًـاذًِا

 45 مَ 2345 تلضمَ 660 دس 66 سو 11 اي

 155 كٌَ 3000 حف 1001 قـا 98 حص 19 ًط
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 --- --- 9000 ظف 1111 قلِا 111 كِا 23 وج

 --- --- 20000 نف 2000 تف 202 زة 33 َك

 --- --- 1000000 قف 2111 تلـلـَا 372 صـة 59 هط

 

ال مـِن ًِا  -نلا حصى  -واْكصوف ا٢كصهحة ٠ك ٍىن ًالحغ مـياُا ، وعم يف نثري من اأٔلحِان 

ا ٔبظال . ًىن حلاؿاث من  ا٢كخبٔدٍصن ٢كا اس خـمَوا ُشا اًُتكمي اأٔلِبسي يف ثبٔزَيِم وكرٍي حـَُو

راث مـِن ، ٕاال ٔبَّنم ٠ك ًَزتموا حِيئش اًُتثُة ا٢كياسيل . مفن رٛك )وعم منارح ال ذالف فَيا تني 

ِبشٍ  -ُؼ .  221وكس اكن س ية  -ا٢كضازكة وا٢كلازتة( ٔبن ٔبحس ا٢كؤزذني ُسي فذح اًلسعيعًَِة 

ا يف ُشا اًحُتأكٍك ا٢كف   : ِست : )ت٘كت ظَحة( . ؤبزد بٓدص ُشا اًفذح تبٓدص ُكمة رهُص

 حاٍس ِبًيَص كوم بٓدصون    ***    زام ٔبمؼَص اًفذح كوم ٔبًوون

وٕاهَ ٢كن اًفاقست تـس ُشا اًـصط ، ٔبن وسجي ُكلاث ؾن ةزخي ثٜك اأٔلِبسًة اًـصتَة اًيت عم ماذت 

 كواؿس حساة اّكُمَّيو  منارح ٔبذانٍ َتسون ك. اأٔلزكام اًـصتَة اأٔلوَل

ؿ١ك اْكصوف ُو : حصَجة اْكصوف ٕاَل ٔبؿساذ ُث اأٔلؿساذ ٕاَل حصوف ، واأٔلؿساذ يف ُشا اًفن عم 

مفاثَح ٔبزساٍز واًيت ثلؽ يف ظًصق اًوظول ٕاَل وضف اأٔلموز اًلَخِة واأٔلزساز آكفِّة ، وس َبئت يف 

 .  اًلصبٓن واًخىٍونمدحر الحق تـغ ٔبزساز الاؿساذ وازثحاظِا ِبْكصوف يف ؿا٠ك

ُث ٔبن حصَجة اْكصوف ٕاَل بٔؿساذ السدٌعاكِا حىون تياًء ؿَّل كواؿس مذـسذت وظصق خمخَفة ، هشهص 

 : ُيا ٔبطمِا

 

 اًعًصلة اأٔلوَل : اّكُمَّي اًىدريت وعم اًعًصلة ا٢كضِوزت واًضاقـة

 بٔ 

1 

 ة

2 

 ح

3 

 ذ

4 

 ُؼ

5 

 و

6 

 س

7 

 خ

8 

 ظ

9 

 ي

10 

 ك

20 

 ل

30 

 م

40 

 ن

50 

 ش

60 

 غ

70 

 ف

80 

 ض

90 

 ق

100 

 ز

200 
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 ص

300 

 ث

400 

 ج

500 

 د

600 

 ر

700 

 ط

800 

 ع

900 

 ػ

1000  

 اًعًصلة اًثاهَة : اّكُمَّي اًىدريت ؿَّل اًعًصلة ا٢كلصتَة

 بٔ 

1 

 ة

2 

 ح

3 

 ذ

4 

 ُؼ

5 

 و

6 

 س

7 

 خ

8 

 ظ

9 

 ي

10 

 ك

20 

 ل

30 

 م

40 

 ن

50 

 ض

60 

 غ

70 

 ف

80 

 ط

90 

 ق

100 

 ز

200 

 ش

300 

 ث

400 

 ج

500 

 د

600 

 ر

700 

 ع

800 

 ػ

900 

 ص

1000  

اًعًصلة اًثاًثة : اٍُتّجي وعم ثسط اْكصف نلا ًَُفغ ِبٌَسان واسدٌعاكَ 

ِبأٔلؿساذ ، مثال حصف "ٔب" هَفؼَ : ٔبًف ، وحصف "ة" هَفؼَ ِبء ، 

 واسدٌعاق اْكصوف ِبأٔلؿساذ ؿَّل ُشٍ اًعًصلة عم

 بٔ 

111 

 ة

3 

 ح

53 

 ذ

35 

 ُؼ

6 

 و

13 

 س

17 

 خ

9 

 ظ

10 

 ي

11 

 ك

101 

 ل

71 

 م

90 

 ن

106 

 ش

120 

 غ

130 

 ف

81 

 ض

95 

 ق

181 

 ز

201 

 ص

360 

 ث

401 

 ج

501 

 د

601 

 ر

731 

 ط

805 

 ع

901 

 ػ

1060  

 اًعًصلة اًصاتـة : اأٔلِبس اًعلري

 بٔ 

1 

 ة

2 

 ح

3 

 ذ

4 

 ُؼ

5 

 و

6 

 س

7 

 خ

8 

 ظ

9 

 ي

10 

 ك

11 

 ل

12 

 م

13 

 ن

14 

 ش

15 

 غ

16 

 ف

17 

 ض

18 

 ق

19 

 ز

20 
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 ص

21 

 ث

22 

 ج

23 

 د

24 

 ر

25 

 ط

26 

 ع

27 

 ػ

28  

 . . . اًعًصلة آكامسة : اأٔلتدر

 بٔ 

1 

 ة

2 

 ث

3 

 ج

4 

 ح

5 

 خ

6 

 د

7 

 ذ

8 

 ر

9 

 ز

10 

 س

11 

 ش

12 

 ص

13 

 ض

14 

 ط

15 

 ظ

16 

 ع

17 

 غ

18 

 ػ

19 

 ف

20 

 ق

21 

 ك

22 

 ل

23 

 م

24 

 ن

25 

 ُؼ

26 

 و

27 

 ي

28  

 

 

 

 :مثال ثعحَلي

 

 يف ذامتة مٌؼومذَ )س١ك اًوظول ٕاَل ؿ١ك اأٔلظول(:  -زمحَ ٝك-كال اًض َخ حافغ جن ٔبمحس اْكََْكي 

ـُمـَّيِ  "ٌّس" ٔبتَاِتا ّسِ اّك ـَ  فافِم واذغ يل "اًلفصان" *** ثبٔزَيِا ت

 

 "ٌّس"ظًصلة اْكساة : 

 تُذاً  012ٔبتَاِتا =  :ٕارن   270=10+60+200

 "اًلفصان"

 ُؼ6410ثبٔزَيِا =  :ٕارن    1362 =1+30+1000+80+200+1+50

 

 ال مـِن ًِا -نلا حصى  -واْكصوف ا٢كصهحة ٠ك ٍىن ًالحغ مـياُا ، وعم يف نثري من اأٔلحِان 

 

 

 ( مداذئ ؿ١ك اًيَّْحت :33)
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ي واًلعؽ. ًلال: َنت اًيّجاز آكضة واًـوذ ٕارا جصاٍ  اًيَّْحت يف ٔبظي اٌَلة : ُو اًًَّش واًََبْ

شة سعوحَ. ومثِل يف  ني".ُو  اْكجازت واّكحال. كال ثـاَل: "وثيحخون من اّكحال تَوًة فُص

 

واًيحؼؼت يف الاظؼؼعالخ: ٔبن ثـمؼؼس ٕاَل ُكمخؼؼني ٔبو َجؼؼٍك فذٌؼؼؼزغ مؼؼن مجمؼؼوغ حؼؼصوف 

اكن ُشا اًٌؼؼزغ ٌضؼ حَ  و٢كا اكهت ثسل ؿَََ أكٍك هفسِا. ُكلاِتا ُكمة فّشت ثسل ؿَّل ما

 اًيحت من آكضة واْكجازت َّسَِي َنخا.

 

و يف الاظعالخ ؾيس آكََي: "ٔبذش ُكمة من ُكمخني مذـؼاكدخني، واصؼ خلاق فـؼي  ُو

 مْنا".

ـخَب آكََي جن ٔبمحس )ث  ُؼ( ُو ٔبّول من ٔبندضف ػؼاُصت اًيحؼت يف اٌَلؼة 612ًو

اًـصتَة حني كال: "ٕان اًـني ال ثبٔثَف مؽ اْكاء يف ُكمة واحست ًلصة خمصحَيلا، ٕااّل ٔبن 

ٌي من َجؽ تني ُك  ـِ  مخني مثي )يّح ؿَّل( نلول اًضاؾص:ٌُض خَق فَ

 

ٍَك ا٢كياِذي ٔب٠ك  خاز   ***   ٔبكول ًِا وذمؽ اًـني ـَ ِْ  حيزهم َح

 َجـت من )يّح( ومن )ؿَّل(. وهلول مٌَ )حِـي، حيَـي، حِـي. ُكمة فِشٍ

ـّصف اٗكنخوز َّناذ ا٢كوىس اًيحت تلوَل : ُو تياء ُكمؼة خسًؼست مؼن ُكمخؼني  ُشا، ًو

حبَؼؼر حىؼؼون اًكمخؼؼان ٔبو اًكؼؼلاث مذحؼؼاًيدني يف ا٢كـؼؼِن ٔبو ٔبنؼؼْث ٔبو مؼؼن َجؼؼٍك، 

واًعوزت، وحبَر حىون اًكمة اّكسًست بٓذشت مْنلا َجَـًا حبغ يف اٌَّفغ، ذاٌك ؿَؼَيلا 

 َجَـًا يف ا٢كـِن.

ـخؼؼَب اٗكنخؼؼوز َّنؼؼاذ ا٢كؼؼوىس ا٢كؼؼشهوز، ُؼؼو ٔبمشؼؼي ثـًصؼؼف ٌَيحؼؼت؛ حِؼؼر  ثـًصؼؼف ًو

 اس خلاٍ، ظاحدَ من مجموغ ثـًصفاث اًساتلني.

 

َّة: -ة   ظوز اًيحت يف اٌَلة اًـصت

 ًلس وزذ اًيحت يف اٌَلة اًـصتَة ؿَّل ظوز ؿسًست ٔبطّمِا:

ثبًَٔف ُكمة من َجٍك ًخؤذي مؤّذاُا، وثفِس مسًوًِا، نخسمي ا٢كبٔدورت من )ثسؼم ٝك 

 اًصمحن اًصحمي(، وحِـي ا٢كبٔدورت من )يح ؿَّل اًعالت، يح ؿَّل اًفالخ(.

 

 وذما وزذ يف لَكم اًـصة:
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 فِا حدّشا راث اْكحُة ا٢كخسمي    "ثَْسَمََْت" ًََّل كسات ًلُِتا   *** لسً

 

ثبًَٔف ُكمة من ا٢كضاف وا٢كضاف ٕاًََ، ؾيؼس كعؼس اًًسؼ حة ٕاَل ا٢كصهؼة اإلضؼايف ٕارا 

 اكن ؿَلاً وـخضمي يف اًًس حة ٕاَل ؾحس مشس، وؾحس زي يف اًًس حة ٕاَل ؾحس اٗكاز.

ُكمة ؾن اأٔلدصى يف ٕافؼاذت مـياُؼا متؼام  ُكمة من ُكمخني ٔبو ٔبنْث، جس خلي ك ثبًَٔف

شا اًيوغ نثري اًؼوزوذ يف اٌَلؼاث   الاس خلالل؛ ًخفِس مـِن خسًسا تعوزت خمخَصت. ُو

َّؼة ؤبدواِتؼا اًسؼامِة و٠ك ثـؼصف مٌؼَ ٕاال تـؼغ ٔبًفؼاع هدِجؼة  اأٔلوزتَة، كََي يف اًـصت

"ال" اًيافِؼة  ختصجي ًحـغ اًـَلاء، من رٛك "ًن" اًياظحة، ٍصى آكََي ٔبَّّنا مصهحة من

و "ٔبن" اًياظحة. و "١ُك": ٍصى اًفّصاء ٔبَّنا من "ُي" الاس خفِامِة، ومن فـي اأٔلمؼص 

" مبـِن ٔبكعس وثـال. وكِي: ٕاَّّنا مصهحة من ُاء اًخيخَِ" و "٠ك" مبـِن مض. و"ٔباين"  "ُبمَّ

اًَّشظَة مصهحة من "ٔبي بٓن" الشفت طمزت بٓن وُحـَت اًكمخان ُكمة واحست مذضّمية 

َّؼة وذالفؼاث تؼني  وكري .مـياُلا ؼن ِبفُتاضؼاث خسً ذاف ٔبّن وحؼوذ ُؼشا اًلسؼم ُز

 اًـَلاء.

 

 اًلصط من اًيحت: -ح 

ثعؼؼري ُكمؼؼة واحؼؼست تفضؼؼي  أكؼؼٍك ثُسؼؼري اًخـحؼؼري ِبالدذعؼؼاز واإلَيؼؼاس. فاًكمخؼؼان ٔبو

 اًيحت.

ؼؼو خؼؼًس مؼؼن  ثيحؼؼت ًلؼؼول اجؼؼن فؼؼازش: "اًـؼؼصة مؼؼن ُكمخؼؼني ُكمؼؼة واحؼؼست، ُو

 ؾحس ومشس. اَسني" ُلا ؿخضمي "مًسوة ٕاَلالادذعاز. ورٛك" زخي 

وس ٍَك من وساقي حمنَة اٌَلة وحىثري مفصذاِتا؛ حِر اصؼ خلاق ُكؼلاث حسًثؼة، ٢كـؼان 

 حسًثة، ًُس ًِا ٔبًفاع يف اٌَّلة، وال ثفي ُكمة من اًكلاث ا٢كيحوث مْنا مبـياُا.

 

 اًيحت: ٔبكسام -ذ 

ًْٔلمؼثٍك اًؼيت ٔبوزذُؼا آكََؼي جؼن ا٢كخبٔدصون من ؿَلاء اٌَلة من ذالل اس خلصاهئم  كام

 ٔبمحس واجن فازش تخلس مي اًيّحت ٕاَل ٔبكسام ؿّست، ميىن حَصُا فامي ًِل:

و ٔبن ثيحت من أكٍك فـاًل، ًسل ؿَّل اًيعق ِبا، ٔبو ؿَّل حسوج  اًيحت اًفـِل: ُو

مضؼؼموَّنا، مثؼؼي: )حـفؼؼس( مؼؼن: حـَؼؼت فؼؼساك )و ثسؼؼمي( مؼؼن: "ثسؼؼم ٝك اًؼؼصمحن 

 اًصحمي".

و ٔبن ثيحت ُكمة واحست من ُكمخني، ثسل ؿؼَّل ظؼفة مبـياُؼا ٔبو اًيحت اًوظفي : ُو
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تبٔصّس مٌَ، مثي: )ِضَحْعص( ٌَصخي اًضؼسًس، مؼبٔدورت مؼن َضؼَحط وَضؼََب. و)اًّعؼ٘كم( 

و اًضسًس اْكافص، مبٔدورت من اًع٘ك واًعسم.  ُو

و ٔبن ثيحت من ُكمخني اسؼلا، مثؼي )خَمؼوذ( مؼن: َجؼس وخؼ٘ك.  اًيحت الاَسي: ُو

 ٌََبذ، ؤبظِل َحةُّ كُّص.و)َحْدُلص( 

و ٔبن ثًسة صُئًا ٔبو رسعًا ٕاَل ت٘كيت: )ظَبس خان( و )دوازسم(  اًيحت اًًس ِب: ُو

مثاًل، ثيحت من اَسَيلا اسلاً واحسًا ؿَّل ظؼَلة اْس ا٢كًسؼوة، فذلؼول: )ظَبدؼزّي( 

لوًؼون يف اًًسؼ حة ٕاَل "اًضؼافـي ؤبيب حفِفؼة":  ٔبي مًسوة ٕاَل ا٢كؼسًيدني ُكؼَيلا. ًو

 وٕاَل "ٔبيب حٌَفة وا٢كـزتٌك": "حٌفَيت""، وَنو رٛك نثري. "صفـييت"

ني، ٕاّن )ًىؼّن( مٌحوثؼة، فلؼس زٔبى اًلؼصاء ٔبّن  اًيحت اْكصيف: مثي كول تـغ اًيحؼًو

ٔبظَِا )ًىن ٔبّن( ظصحت اهلمزت ٌَخرفِف وهون )ًىن( ٌَسانيني، ورُؼة كؼرٍي مؼن 

َّة، وحؼشفت اهلمؼزت اًىوفِني ٕاَل ٔبّن ٔبظؼَِا )ال( و )ٔبن( واًؼاكف اًزاقؼست ال اًدضؼ  خَي

 ختفِفا.

اًيحت اًخرفِفي: مثي تَـيَب يف تين اًـيَب، وتَحازج يف تين اْكازج، وتَرؼززح يف 

تين آكززح ورٛك ًلصة خمص  اًيون واًاّلم، فَلا ٠ك ميىؼْنم اإلذكؼام ًسؼىون اًؼاّلم 

، حشفوا، نلا كاًوا: مست وػَت. ونشٛك ًفـَون جّك كدؼٍَك ثؼِؼص فَيؼا الم ا٢كـصفؼة

فبّٔما ٕارا ٠ك ثؼِص اًاّلم فؼال ٍىؼون رٛك، مثؼي: تؼِن اًعؼَساء، وتؼِن اًضؼحاة، وتؼِن 

 اًيجاز.

الث ٔبًفاع كامئة ؿَّل وحوٍ فىِة ميىن محَِا ؿؼَّل اًيحؼت، ورٛك اكٙكي  ياك ثبًٔو ُو

ٔبي "…ُؼ( ؾن ٔبيب ؾحس اًؼصمحن اًثؼوزي، ٕار كؼال التيؼَ:  022ٔبوزذٍ اّكاحغ )ث 

ي اٗكزضم، ذ ي اٗكًيؼاز، ًؼسين ٕاَل اًيؼاز" ومٌؼَ: "اكن تين، ٕامنا ظاز ثبًٔو از اهلّم، وثبًٔو

َلى، وٕارا كِي َل:  ؾحس اأٔلؿَّل ٕارا كِي َل: ٠ك َّسي اًكة سَوكِا؟ كال: أٔلهَ ٌس خي ًو

 ٠ك َّسي اًـعفوز ؾعفوزًا؟ كال: أٔلهَ ؾىص وفّص".

 

ىؼاكذ  ُشا، وحني وسؼ خـصط اًضؼواُس اًعؼحَحة ا٢كصوًّؼة ؾؼن اًـؼصة يف اًيحؼت ال

مؼؼًا حمؼؼّسذًا وضؼؼـص مـؼؼَ مبؼؼا َيؼؼة الاحذفؼؼاع تؼؼَ مؼؼن حؼؼصوف ومؼؼا ميىؼؼن هَحؼؼغ هؼا

الاس خلياء ؾيَ. ًوُس ٌضُتك تني ّك ثٜك اأٔلمثٍك سوى ٔبَّّنؼا يف اًىؼْثت اًلاًحؼة مْنؼا 

َّؼة  -يف كاًؼة اأٔلحِؼان -ثخّزش ظؼوزت اًفـؼي ٔبو ا٢كعؼسز، ؤبّن اًكمؼة ا٢كيحوثؼة  زِبؾ

 اأٔلظي.

 

 



 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
321 

َّة اأٔلظول م  ًِل: اومن ٔبصِص اأٔلمثٍك اًصِبؾ

 

ُكمؼؼة مٌحوثؼؼة مؼؼن ُكمخؼؼني مثؼؼي "حـفؼؼي" "ٔبي" حـَؼؼت فؼؼساك "ونؼؼشٛك "حـفؼؼس" 

 مٌحوثة من هفس اًكمخني يف تـغ اًّصواايث.

 ُكمة مٌحوثة من زالج ُكلاث مثي: "حِـي" ٔبي كال: "يح ؿَّل اًفالخ".

ُكمة مٌحوثة من ٔبزتؽ ُكلاث مثي: "ثسمي" ٔبي كال: "ثسم ٝك اًؼصمحن اًؼصحمي". ٔبو 

 هت ُشٍ اًكمة مٌحوثة من ُكمخني فلط ُلا "ثسم ٝك".زتلّا اك

ٔبنَب ؿسذ من اًكلاث اًيت َنت مْنا ُكمة واحست ُو رٛك اًلول ا٢كضؼِوز "ال حؼول 

 وال كوت ٕااّل ِبٞك"، فلِي من ُشٍ اًـحازت: "حوكي" ٔبو "حوًق"

 

 اجن فازش يف اًيحت: مشُة  - ُؼ

ؿؼَّل ٔبمؼثٍك نثؼريت يف نخاتؼَ "ملؼاًُس اس ُتوث اجن فازش فىؼصت اًيحؼت وظّحلِؼا  ًلس

اٌَلؼؼة" خفؼؼصح ؿََيؼؼا تيؼًصؼؼة مفاذُؼؼا: ٔبّن ٔبنؼؼْث اًكؼؼلاث اًّزاقؼؼست ؿؼؼَّل زالزؼؼة ٔبحؼؼصف، 

 مٌحوث من ًفؼني زالزَني.

ؿؼ١ك ٔبّن ٌَّصِبؾؼي واٖكؼايس مؼشُحا يف افؼازش يف نخاتؼَ "ملؼاًُس اٌَلؼة": "ًلول اجن 

صاٍ مٌؼؼَ مٌحؼؼوث، ومـؼؼِن اًلِؼؼاش، ٌسؼؼ خًدعَ اًيؼؼؼص اٗككِؼؼق؛ ورٛك ٔبّن ٔبنؼؼْث مؼؼا حؼؼ

اًيّحت: ٔبن ثؤذش ُكمخان وثيحت مْنلا ُكمة حىون بٓذشت مْنلا َجَـؼا حبؼغ. واأٔلظؼي 

 رهص آكََي من كوهلم: حِـي اًصخي ٕارا كال: يّح ؿَّل". يف رٛك ما

 نلا ًلول اجن فازش يف نخاتَ "اًعاحِب":

ؼؼؼو خؼؼؼًس مؼؼؼن الادذعؼؼؼاز...  ثيحؼؼؼت "اًـؼؼؼصة مؼؼؼن ُكمخؼؼؼني ُكمؼؼؼة واحؼؼؼست، ُو

شا ؼا مٌحؼوث. مثؼي كؼول  مشُحيا ُو يف ٔبن اأٔلص َاء اًزاقست ؿَّل زالزؼة ٔبحؼصف فبٔنُْث

."  اًـصة ٌَصخي اًضسًس "ِضَحْعص" من َضَحطَ وَضََبَ

تؼبٔن اجؼن فؼازش مسؼ حوق يف -نلا اس خًذج ٔبحس اًحاحثني من كدي -س حق؛ وس خًذج  ذما

ُحؼَ هؼًصخَ؛ حِر ٌض مت من هّعَ يف ا٢كلاًُس تبٔن آكََي جن ٔبمحس كؼس سؼ حلَ يف مش

 ا٢كشهوز ؤبهَّ ٌسري ؿَّل ظًصلذَ يف رٛك.

 

 من اًيحت: ا٤كسزني موكف -و 

لؼؼس اكن ٌَيحؼؼت ٔبهعؼؼاز مؼؼن ٔبمئؼؼة اٌَلؼؼة يف َجَؼؼؽ  ًلؼؼول اٗكنخؼؼوز ظؼؼححي اًعؼؼاُك: "ًو

اًـعوز، وُكلّا امذّس اًزمان ِبًياش اسذاذ صؼـوزضم ِبْكاخؼة ٕاَل اًخوّسؼؽ يف اٌَلؼة ؾؼن 



 إعْداد / مُحَمَّد حَسَن نُوُر الدِّين إسْماعِيلَ                         الْمَطالِبُ السَّنِيَّتُ فى الْمَبادِئِ الْعَشَرَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّتِ 
 

 
322 

ؼؼسون ُشؾَؼؼة رٛك اًخوسؼؼؽ اٌَلؼؼوي مبؼؼا  ظًصؼؼق ُؼؼشا الاصؼؼ خلاق اًىدّؼؼاز، واهعَلؼؼوا ًًؤ

 حيفؼوهَ من اًكلاث اًفعَحاث ا٢كيحوةث.

 

كّعؼؼة حمىِّؼؼة، ٔبو زواًؼؼة مؼؼبٔزوزت ثدٌاكَِؼؼا نخؼؼة اٌَلؼؼة  -مؼؼؽ رٛك-ًوىؼؼن اًيحؼؼت ػؼؼّي 

تبٔمثَُتا اًضؼاقـة ا٤كؼسوذت، وال ًفىؼص اًـَؼلاء ثفىؼريًا خؼساًي يف َتسًؼس ٔبظؼوًِا وضؼحط 

ة يف ؾَصؼان اْكؼارض؛ واهلسؼم اًـَؼلاء يف كواؿسُا، حِت اكهت اٍْنضة اأٔلذ تَة واٌَلًو

 اًيحت ٕاَل ظاقفذني:

 متَي ٕاَل حواس اًيحت واًيلي اٌَّفؼي اًاكمي ٌَمععَحاث. ظاقفة

وظاقفة ميثَِّا اًىصمِل حِر ٍصى: )ٔبن ًلخيا ًُسؼت مؼن اٌَّلؼاث اًؼيت ثلدؼي اًيحؼت 

ةث ؾيسان ؾَّشاث، ؿَّل وخَ ًلاث ٔبُي اًلصة نلا ُو مسّون يف معيفاِتا. وا٢كيحو

ٔبّما ؾيسضم مفئاث، تي ٔبًوف، أٔلّن ثلسمي ا٢كضاف ٕاًََ ؿؼَّل ا٢كضؼاف مـصوفؼة ؾيؼسضم، 

 فساػ هلم اًيحت. ٔبما ؾيسان فاٌَلة ثبِٔبٍ وثخَبٔب مٌَ( 

وكف اٗكنخوز ظححي اًعاُك من اًعؼاقفذني موكفؼًا وسؼعًا حِؼر ًلؼول: "وُكخؼا  وكس

ًلؼؼة ظحَـُتؼا ؤبسؼؼاًَْبا يف الاصؼؼ خلاق  اًعؼاقفذني ملاًَؼؼة فؼامي رُحؼؼت ٕاًَؼؼَ؛ فؼٕان ًؼؼكّ 

واًخوّسؽ يف اًخـحري. وما من ًزة يف ٔبّن اًلول ِبًيحت ٕاظالكا ًفسس ٔبمص ُشٍ اٌَلة، 

وال ًًسجم مؽ اًًس َج اًـصيب ٌَمفصذاث واًُتهَحاث، وزتلّا ٔبتـس اًكمة ا٢كيحوثؼة ؾؼن 

اذ حؼول ٔبظَِا اًـصيب. وما ٔبظوة الاس خًذاح اٙكي رُة ٕاًََ اٗكنخوز مععفى حؼو 

(، فٕاهَّ حْك تفساذ اًيّحت فَِ )دض َة اًخفؼًصط يف  حصَجة ) اًعة اًيفيس اّكسمي

الاْس ِٕبضؼؼاؿة ِشء مؼؼن ٔبحصفؼؼَ، ٔ ن ًلؼؼال: "اًيفسؼؼجي" ٔبو اًيفجسؼؼمي" ذّمؼؼا ًحـؼؼس 

 الاْس ؾن ٔبظِل، فِرخَط تلرٍي وثشُة اًفاقست ا٢كصَتات مٌَ".

 

 ظٍك اًيحت ِبالص خلاق: -س 

ؿَؼلاء اٌَلؼة ٕاساء وسؼ حة اًيحؼت ٕاَل الاصؼ خلاق، ٕاَل ٔبزتـؼة ًلس اهلسؼم اًحؼاحثون مؼن 

 فصق:

 

صى "ٔبّن مصاؿات مـِن الاص خلاق  حـي اًيحت هوؿؼًا مٌؼَ: ففؼي )…( اًفًصق اأٔلول: ٍو

ّك مْنلا ثوًَس ِشء من ِشء، ويف ك مْنلا فصغ ؤبظي، وال ٍمتثّؼي اًفؼصق تُؼْنلا ٕااّل 

ًيحت واص خلاق ُكمة من ُكمؼة يف يف اص خلاق ُكمة من ُكمخني ٔبو ٔبنْث ؿَّل ظًصلة ا

 كِاش اًخَصًف".
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ؼؼؼؼشُة ٕاَل ٔبّن اًيحؼؼؼؼت قًصؼؼؼؼة ؾؼؼؼؼن هؼؼؼؼؼام اٌَلؼؼؼؼة اًـصتَؼؼؼؼة  اًفًصؼؼؼؼق اًثؼؼؼؼاين: ًو

ٌُّؼؼا  ٙكٛك الاصؼؼ خلايق. ال ًعؼؼّح ٔبن ًـؼؼس كسؼؼلاً مؼؼن الاصؼؼ خلاق فَيؼؼا. وجّحخؼؼَ ٔبن ًلًو

ا٢كخلّسمني ٠ك ًـخَبوٍ من رضوة الاص خلاق، ؤبهَ ٍىون يف ىزغ ُكمؼة مؼن ُكمخؼني ٔبو 

ٔبنْث، تُامن ٍىون الاص خلاق يف ىزغ ُكمة من ُكمة. سذ ؿَّل رٛك ٔبّن كاًؼة الاصؼ خلاق 

 كاًة اًيحت فاالدذعاز ًُس ٕااّل. ٔبما اس خحضاز مـِن خسًس،

 

ثوسط تني اًفؼًصلني اًسؼاتلني:  وكس اًثاًر: وميثِل اًض َخ ؾحس اًلاذز ا٢كلصيب. اًفًصق

ًفـي، أٔلن الاص خلاق ٔبن ثٌؼزغ فاؾخَب اًيحت "من كدَي الاص خلاق ًوُس اص خلاكا ِب

ٔبنؼْث، وجسؼمى ثؼٜك اًكمؼة  ُكمة من ُكمة. واًيحؼت ٔبن ثٌؼؼزغ ُكمؼة مؼن ُكمخؼني ٔبو

 ا٢كٌؼزوؿة مٌحوثَ".

 

ٔبذزح اًيحت يف ِبة  وكس اًفًصق اًصاتؽ: وكس اهفصذ تَ اًـالمة محموذ صىصي اأٔلًويس.

 الاص خلاق األٔنَب.

 اق األٔنَب(".فِلول: "و )اًيحت( تبٔهواؿَ، من كسم )الاص خل

وؾيسٍ ٔبن الاص خلاق األٔنَب ُو: "ٔبن ًؤذش ًفغ من ًفؼغ، مؼن كؼري ٔبن ثـخؼَب َجَؼؽ 

اْكصوف اأٔلظول ٌَمؼبٔدور مٌؼَ، وال اًُتثُؼة فَيؼا، تؼي ٍىذفؼى مبياسؼ حة اْكؼصوف يف 

ا٥كصح، ومثٍَو مبثي: هـق، من اٍْنق، واْكؼوكٍك مؼن َجؼٍك: الحؼول وال كؼوت ٕاال ِبٞك، 

 ا".ٌ٘كالٌك ؿَّل اًخَفغ ِب

، ٔبؾخؼٍَب ذَعؼا كؼري ُمؼْصٍط، ٕار اًيحؼت ٍمتؼزي ؾؼن -سؼَفا-وما رهٍص اًـالمة اأٔلًويس 

 الاص خلاق األٔنَب تخوًَس خسًس َل تـغ دواض الاص خلاق.

نلا كال اًض َخ -ُشا، وٕاهين ٔبؾخَب اًيحت من كدَي الاص خلاق ًوُس اص خلاكا ِبًفـي 

َ مؼساز الاصؼؼ خلاق ، مؼن حِؼر ٔبن ؾيَصؼ اًخوًَؼؼس فِؼَ ػؼاُص، واٙكي ؿََؼ-ا٢كلؼصيب

 وتُْنلا ادذالف كري ٌسري..

 

 اًيحت تني اًّسلاغ واًلِاش: -خ 

ؼؼؼؼُس َل  -زمحؼؼؼؼة ٝك- جنؼؼؼؼا ًلؼؼؼؼّصز اٗكنخؼؼؼؼوز ٕاجؼؼؼؼصاُمي ٔبن: "اًيحؼؼؼؼت سؼؼؼؼلاؾي. ًو

وفلِا اًلاقَون، ٕااّل يف اًًس حة ٌَمصهة اإلضايف. فلس كال اًـَلاء ٕاهَ مدؼيّن  ٌسري كاؿست

)فـَي(، تبٔذش اًفاء واًـؼني مؼن ّك ًفؼغ ُث ؿَّل حصهَة ُكمة من اٌَفؼني ؿَّل وسن 
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ًًسة ٌَفغ اّكسًس وـخضمّي يف ؾحس مشس، وؾحس زّي يف ؾحس اٗكاز، وحميِّل يف ثمي 

 اًاّلث. ويف كري رٛك مدِن ؿَّل اًّسلاغ واأٔلذش ؾن اًـصة"

ؼشا ٔبّن تـغ اًحؼاحثني ا٢كخؼبٔدٍصن فِمؼوا هؼّط اجؼن فؼازش: "... كري مؼشُحيا يف ٔبن  ُو

ا مٌحوث" اأٔلص َاء اًزاق فِموٍ فِلاً خمخَفًا؛ فلس اسؼ خًذج  -ست ؿَّل زالزة ٔبحصف فبٔنُْث

 تـضِم من ُشا اًيط ٔبّن اجن فازش ٍصى ٔبّن اًيحت كِايس.

ني  ًلول اٗكنخوز ٕاجصاُمي ٔبهُس: "ومؽ وفصت مازوي من ٔبمثٍك اًيحت حتصح مـؼم اٌَّلًو

ىْنج َّنجَ ٔبو ٔبن هًسج  يف صبٔهَ واؾخَبوٍ من اًّسلاغ، ف١ك ًخِحوا ًيا َنن ا٢كوٗكٍن ٔبن

ُؼشا، فلؼس اؾخؼٍَب اجؼن فؼازش كِاسؼ َا، وؿؼسٍ اجؼن مؼاٛك يف نخاتؼَ  ومؼؽ ؿَّل مٌؼواَل.

َّا نشٛك".  اًدسَِي كِاس 

َََي تفاء ك مؼْنلا  ـْ حِر ًلول "اجن ماٛك" يف اًدسَِي: كس ًُخَِْن من ُحزٔبي ا٢كصهة فَ

 اأٔلول ووسة ٕاًََ.وؾَيَ، فٕان اؾخَّت ؿني اًثاين مكي اًحياء تالمَ ٔبو تالم 

ؼؼشا اْكؼْك ال ًّعؼؼصذ؛ ٕاهّؼلا ًلؼؼال مٌؼَ مؼؼا كاًخؼَ اًـؼؼصة،  وكؼال ٔبتؼو حِّؼؼان يف ُشحؼَ: ُو

وا٤كفؼؼوع ؿَخْضؼؼمّي يف ؾحؼؼس مشؼؼس، وؾحؼؼس زّي يف ؾحؼؼس اٗكاز، ومصكىّسؼؼ يف امؼؼصئ 

 اًلُس، وَؾْحلىََس يف ؾحس اًلُس، وحميِل يف ثمي ٝك. اىُتيى.

وكس ؿَّلت ّكية اًيحت مبجمؽ اٌَلة اًـصتَة يف اًلاُصت ؿَّل ُؼشا الادؼذالف ِبًلؼول: 

هلَيا فامي ثلّسم ؾحازت اجن فازش يف فلَ اٌَلؼة، وعم ال ثفِؼس اًلِاسؼ َة ٕااّل ٕارا  وكس "...

هؼص ٕاَل ٔبّن اجن فازش اذؾؼى ٔبنًْثؼة اًيحؼت فؼامي ساذ ؾؼن زالزؼة، ومؼؽ اًىؼْثت ثعؼّح 

 اًلِاس َة والاجساغ".

ني، ووكؼف مجمؼؽ اٌَلؼة اًـصتَؼة مؼن  ىشا ًؼّي اًيحت تني كِاش وسلاغ تني اٌَلؼًو ُو

ػاُصت اًيحت موكف ا٢كؼُتّذذ يف كدؼول كِاسؼُذَ، حؼِت "َتؼسذ اًححؼر ٔبذؼريًا حؼول 

ة واْكَواهَة واًيحاثَؼة يف  ٕاِبحذَ ٔبو مٌـَ، فصٔبى زخال اًعّة واًعَسٌك واًـَوم اًىاميًو

يت جساؿسضم ؾيس حصَجة ا٢كعؼعَحاث اأٔلحٌحَؼة ٕاَل ٕاِبحذَ وس ٍَك من ذري اًوساقي اً

 اٌَلة اًـصتَة".

م ًفِؼس: "حؼواس 6332ُيا؛ اىُتؼيى مجمؼؽ اٌَلؼة اًـصتَؼة ِبًلؼاُصت ٕاَل كؼصاز سؼ ية  ومن

َّؼؼة  اًيّحؼؼت يف اًـَؼؼوم واًفٌؼؼون ٌَحاخؼؼة ا٢كَّحؼؼة ٕاَل اًخـحؼؼري ؾؼؼن مـاىَيؼؼا تبًٔفؼؼاع ؾصت

 موحزت".

 اًكمة ا٢كيحوثؼة، وثٌؼؼًزي ُؼشٍ اًكمؼة ًوىن ثَّشظ اوسجام اْكصوف ؾيس ثبًَٔفِا يف

 ؿَّل ٔبحاكم اًـصتَة، وظَاقُتا ؿَّل وسن من ٔبوساَّنا.

وسؼ ٍَك زاقـؼة ًخمنَؼة  -وجمَؽ ٔبهواغ الاص خلاق-ُشٍ اًَّشوظ ٍىون اًيّحت  وتخحلِق
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َّف ًعحَـُتا، ٔبو ؿسوان ؿَّل  ُشٍ اٌَلة وَتسًس ٔبساًَْبا يف اًخـحري واًحَان من كري حت

 خني.وس َجِا ا٤كْك ا٢ك 

 

 من ٔبضم ا٢كؤًفاث اًِت حكمت ؿ١ك اًيحت :

 

 ص  . 322-320/ 6ٌَس َوظي،   :ا٢كُز

 محمؼؼوذ صؼؼىصي  اًيحؼت وتَؼؼان حلِلذؼَ وهحؼؼشت مؼؼن كواؿؼسٍ : ٌَـالمؼؼة اًسؼ َس

معحـؼؼة ا٣كمؼؼؽ اًـَمؼؼي  اأٔلًؼؼوىس، حتلِؼؼق وُشخ محمؼؼس ِبجؼؼة اأٔلثؼؼصي، ظ.

 ُؼ.6323س ية  اًـصايق

 الاص خلاق: ًْٔلس خار ؾحس ٝك ٔبمني. 

  ٔبهُس ٕاجصاُمي ٌ٘كنخوز :اٌَلة ازٔبزس. 

 اأٔلوَل،  اًعحـؼؼة ا٢كؼؼوىس، َّنؼؼاذ ٌ٘كنخؼؼوز :اًـصتَؼؼة اٌَلؼؼة يف اًيحؼؼت نخؼؼاة

 ٌَعحاؿة اًـَوم ذاز

 ُؼ1405 س ية ِبًصايط واًًَّش

 َتـسُا وما 55 ض جنا، محمس ٕاجصاُمي ٌ٘كنخوز اًـصتَة اٌَلة فل. 

 سىني ٔبتو محمسإكَس  ؾحس اٌَلوي ٌ٘كنخوز اٍمنو يف ؤبثٍص الاص خلاق. 

 َ1404 س ية اأٔلماهة معحـة .ظ ، سىني، ٔبتو محمس ٕاجصاُمي ٌ٘كنخوز :اٌَلة فل

 .ُؼ

 ا٢كلصيب اًلاذز ؾحس ٌَض َخ واًخـًصة الاص خلاق. 

 ًَـلوة تسًؽ ٕامِي ٌ٘كنخوز ودعاقعِا اًـصتَة اٌَلة فل. 

 ني، ؾيس الاص خلاق  اٗكاتويل ٔبهوز فذحي ٌ٘كنخوز اٌَلًو

 56 اًـسذ :اًفِعي مبجٍك مًضوز ملال جماُس اًىصمي ؾحس :اًـصتَة يف اًيحت

 ُؼ 1412 ظفص ،

 سًَ تني اًيحت مًضوز حبر ، اًحعاًية فٌسي فازش ٌ٘كنخوز ومـازضََ مًؤ

 34 اًـسذ اًـصيب، اٌَسان مبجٍك 
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 حبؼَ اًـصتَؼة وَتسًؼس تـؼسُا، وما 351 ض حصسي، فؤاذ ٌ٘كنخوز :الاص خلاق

مؼِؼؼؼص،  ٕاسؼؼؼلاؾَي ًْٔلسؼؼؼ خار :واًفٌؼؼؼون اًـَؼؼؼوم مبعاًؼؼؼة وافِؼؼؼة ثعؼؼؼح ج

 .ث.ذ ا٢كَصًة، اٍْنضة مىذحة اًياُش

 َواًعؼاحِب .تـؼسُا ومؼا 186 ض وايف، اًواحؼس تـس ؿِل اٌَلة ٌ٘كنخوز فل 

 .ُؼ1328س ية ِبًلاُصت اًسَفِة ا٢كىذحة .ظ ،  فازش، الجن :

 

 

 ( مداذئ ؿ١ك اًِفصاَسة32)

 

   ؿ١ك اًِفصاَسة 

ًلس جصغ اًـصة مٌش اًلسم يف رمن نثريت ؤبموز ؿسًست وؿَوم ومـازف اكهوا اًساتلني ٕاٍَيا ؾن كريضم 

من اأٔلدم ًوـي من ٔبطمِا ؿ١ك اًفصاسة، ًلال يف ٔبايم اًـصة ثفصست يف وخَ اًصخي فـصفت من بٍٔن 

ىشا اؾخَب من مضن اًـَوم اًضاقـة بٓهشاك وكس ؾصف ؿ١ك اًفصاسة ث ـًصفًا ُو ومن ٔبٍن كسم، ُو

ثس َعًا ًـخٍَب ٕاًِام فاًفصاسة ثـخَب : ) فىٍص ثلفز جفبٔت ٌَوؾي ذمن صِس هلم ِبًعالخ وِبٙكاكء 

ٍك ( وذمن اص ُتصوا تشٛك آكََفة اًصاصس فازوق اإلسالم وا٢كسَمني ٔبتو حفط /  وِب٢كـصفة اًعًو

و ا٢كَِم من ٔبمة / محمس ظَّل ٝك ؿَََ  وس١ك وكت معص جن آكعاة زيض ٝك ؾيَ ؤبزضاٍ ُو

اًخزًني ٕار ىزل اًلصّان اًىصمي مبا ًخوافق مؽ زٔبًَ يف ٔبزتؽ وؾَّشٍن موضـا وكس حكم ؿَلاء اْكسًر يف 

حسًر : ) اثلوا فصاسة ا٢كؤمن فٕاهَ ًيؼص تيوز ٝك ( ؤبهَ ال ًعح ٕاال ٔبن اْكسًر اًعحَح : ) من 

سٍ اًيت ًحعش  َا واٙكي فَِ : نيت َسـَ اٙكي ٌسمؽ تَ ًو شا ؿاذى يل ًو ِبا ...... اْكسًر ( ُو

ؤنسٍ حلِلة من ظصق َصَحة وكس اص ُتصث ٔبزس ؾصتَة تَباؾُتا يف اًفصاسة  س مـياٍ ًو اْكسًر ًًؤ

 . وثليص اأٔلثص

واكهت اًلِافة يف اًـصة ذاظة، و٠ك ٍىن يف َجَؽ اأٔلدم بٔحس ًيؼص ٕاَل زخَني ٔبحسُلا كعري واألٓدص 

ي، ٔبو ٔبحسُلا ٔبسوذ واألٓدص ٔبتَغ فِلول : ُش شا اأٔلسوذ اجن ظًو ي، ُو ا اًلعري اجن ُشا اًعًو

. وكس رهص /  062-023ُشا اأٔلتَغ ٕاال يف اًـصة . اًـلس اًفًصس ًؼؼ / اجن ؾحس زتَ اأٔلهسًيس / 

اًلَلض يسي يف نخاتَ : ) كالقس أكان يف اًخـًصف تلداقي ؾصة اًزمان ( ٔبن يف تين مسَك جن ُمصت 

و ٕاْكاق تـغ اأٔلكازة تحـغ، إكْكاق الاجن ِبأٔلة، جن ؾحس مٌات جن نياهة ُؤالء ؿ١ك اًلِاف ة، ُو
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واأٔلة ِبالجن، وَنو رٛك ِبًض حَ ومْنم / حمصس ا٢كسّكي اًعحايب زيض ٝك ؾيَ، اٙكي زسَّ اًيِب 

ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك تلِافذَ يف / ًسس جن حاززة، واتيَ / ُبسامة جن ًسس، حِر ذذي ؿََيلا 

من قعاهئلا، فلال : ٕان ُشٍ اأٔلكسام تـضِا من تـغ وهلم كعة  فوخسُلا انمئني، وكس تسث ٔبكسارملا

مؽ / ٕاتَُس خاء فَيا ٔبهَ ؾيس تسء حتصك كٌصش ٌَحاق تلافٍك / ٔبيب سفِان ختوف اًحـغ ثسخة 

اْكصة تني كٌصش وتني تين جىص جن ؾحس مٌات جن نياهة، ٕار اؾخلسوا ٔبن ًلسز ِبم تيو جىص وضم 

حـضم ا٢كسّكي،  ٕاتَُس مذلمعا صك / زساكة جن ماٛك جن  مًضلَون مبالكات ا٢كسَمني فلال /

و ٔبحس ٔبُشاف تين نياهة  وهَ ؤبما جىص    :  ُو ٔبان ًْك خاز من ٔبن ثبٔثَْك نياهة من ذَفْك ثَشء حىُص

جن ؾحس مٌات فديٍو ضم ٔبحالف كٌصش ضس ؿسوِتم دزاؿة وضس اًصسول ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ٔبما 

اأٔلدم ؿَلا ٔبن هخاجئ اًحعمة اًوزازَة حاكذ حىون كعـَة يف  اًفصاسة فلس حىون مضُتنة مؽ تـغ

ٕازحاث وس حة اأٔلوالذ ٕاَل اًواٗكٍن ٔبو يف هفَيلا ؾْنلا فِيي ٔبكوى من اًلِافة اًـاذًة وآكعبٔ يف اًحعمة 

اًوزازَة ًُس وازذا من حِر عم وٕامنا آكعبٔ يف اّكِس اًخَّشي ٔبو يف ؾوامي اًخَوج وَنو رٛك، 

ؽ اًفلَ اإلسالسم ٔبهَ ال َيوس الاؾامتذ ؿَّل اًحعمة اًوزازَة يف هفي اًًسة وال وخاء يف كصاز ا٣كم

َيوس ثلسميِا ؿَّل اٌَـان اًوازذت ظفذَ يف سوزت اًيوز ونشٛك ال َيوس اس خزسام اًحعمة اًوزازَة 

 . تلعس اًخبٔنس من َصة اأٔلوساة اًثاتخة ُشؿا واًلِافة ؿَّل هوؿني : كِافة اًخَّش وكِافة اأٔلثص

ِبَئاث ٔبؾضاء اإلوسان ؾلا ًٍصس وضفَ، فاكن اًواحس مْنم  الاس خساللكِافة اًخَّش : فِيي ٔبما 

 . ٌس خعَؽ ٔبن ًَُحق ا٢كوًوذ تبٔمَ ًوو اكهت مؽ ؾَّشٍن امصٔبت

تبِٓز اأٔلكسام وآكفاف واْكوافص وكس رهص يف ُشا ا٣كال ما ًـس  الاس خساللؤبما كِافة اأٔلثص : فِيي 

اكهوا ميزيون كسم اًصخي وا٢كصٔبت واًحىص واًثُة واًض َخ واًضاة  من ا٢كس خحَالث، كاًوا : ٕاَّنم

 .                                                    واأٔلمعى واًحعري

لس ثفصذ اًـصة ثضك ؿام واًحسو ثضك ذاض ِبشا اًـ١ك ذون كريضم من اأٔلدم وهلم يف رٛك  ًو

مـمتسٍن ؿَّل اًفعية، وذكة ا٢كالحؼة واٙكاكء اًفعصي رمازت جعَحة، ال ٍاكذ َيازَيم فَيا ٔبحس 

ى اأٔلساظري واس خعاؾت ا٢كبٔزوزاث ختََس اًوكاقؽ ثضك ٍاكذ ٍصىق يف تـغ اأٔلحِان ٕاَل مس خو 

اأٔلثص يف اًحاذًة ماكهة ؿاًَة ٢كا ًلسموهَ من ذوز هحري يف اس خلصاز ا٣كمتؽ  وآكوازق وحيخي كعاظو

ياك  اًحسوي من ذالل اًىضف ؾن ٔبزساز ك معي ٔبو فـي كس ًَعخ تَ فاؿِل َسـة اًـضريت، ُو

كعاظون مضِوزون ًلوم اًحسو ِبس خسؿاهئم ًخددؽ اأٔلثص حني ثسؾو اْكاخة ٕاَل رٛك، وضم ٍمتزيون 
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حة  مبِازاث ذاظة متىْنم من بٔذاء رمارمم تيجاخ، وعم ذاظة ثـمتس ؿِل كوت ا٢كالحؼة، وا٢كُو

 . ًيت ثحسٔب مٌش اًعلصا٢كىدس حة وآكَبت وا٢كخاتـة ا٢كس متصت ا

حس ا٢كسدَّشكني اٙكٍن سازوا مٌعلة ساحي ؾلان ؤبظصاف اًصتؽ آكايل واٙكي اكن ًددؽ ألٔ نخاة ويف 

مْنج اًححر اأٔلهْثوتََو  ) وػاقف اأٔلؾضاء ( يف وظي اأٔلوساة تحـضِا حِر اكن ًسزش 

وذما رهص ٔبن ؾصة اًُتهَة اًدَّشحيي ٌَلداقي من حِر اًعول واٌَون وصك أكجمة وكِاساِتا 

لال اّكيوة ًخعفون ِبًلَص هوؿا ما وثضك أكجمة ا٢كىوزت وتلمق ًون اًخَّشت ؤبن ؾصة اًض

س خعاٌك واًعول هوؿا ما وفذح ًون اًخَّشت واًضك ا٢كمزي ًْٔلهف اًخعفون ثضك أكجمة األٔنْث 

ا تحـضِا اًحـغ ؟ فِي من ا٢كمىن بٔن ثفِس ُشٍ اًعًصلة يف ا٢كساؿست ؿَّل مـصفة اأٔلوساة وؿالكُت

 ة.يف ؾعوز خمخَفة وكس ٔبكصثَ اًَّشًـبٔن اًلِافة ؿ١ك كسمي اص ُتصث تَ اًـصة مٌش تسء آكََلة تؿَلا 

و   :  ـ١ك اًلِافة ُو ؿَّل كسمنيف لال ًِا اًـَافة وكِافة اًخَّش، وعم ا٢كصاذت ُِيا، ُو كِافة اأٔلثص، ًو

تُْنلا يف  والاحتاذَّل ا٢كضازنة، ِبَئاث ٔبؾضاء اًضرعني ؿ الاس خساللؿ١ك ِبحر ؾن هَفِة 

ِبشا اًوخَ خمعوض تخين مسَك، وكريضم  والاس خسالل   اًًسة واًوالذت يف سائص ٔبحواهللا ؤبذالكِلا

وحْكة الادذعاض ثؤول ٕاَل ظَاهة   من اًـصة، ورٛك ٢كياس حة ظحَـة حاظٍك فَيم ال ميىن ثـَمَ

ة، نلا كال تـغ اْكىلا زثساغ وساهئم ؾلا ًوزج صة ًَىون سخدا الودط رٛك ِبًـ  ءاًًس حة اًحيًو

ددر اْكس وصوة اًًسة من فساذ اًحشز واًززغ وحعول ُشا اًـ١ك ِبْكسش واًخرمني ال 

ومحمس  -زمحَ ٝك  -وكس حًك بٔن اإلمام اًضافـي  ِبالس خسالل واًَلني، وٝك س ححاهَ وثـاَل ٔبؿ١ك 

ٕاهَ حساذ فسبألٍ ؾن   : جناز وكال اًضافـي  ٕاهَ  : زٔباي زخال فلال محمس  -زمحَ ٝك  -جن اْكسن 

وٕامنا َسي تلِافة اًخَّش ًىون ظاحدَ مذخحؽ ثَّشاث   نيت حساذا واألٓن جناز  : ظيـخَ، فلال 

ِشا ٠ك ًعيف فَِ  اإلوسان وخَوذٍ ؤبؾضاءٍ ؤبكسامَ شا اًـ١ك ال حيعي ِبٗكزاسة، واًخـَمي ًو   ُو

صاسة اكن ٍزع يف سماهَ ٔبهَ ٌس خسل تُتهَة ورهصوا ٔبن / ٕاكَميون من كري اًـصة ظاحة اًف

َّنضوا ِبا  اإلوسان ؿَّل ٔبذالكَ، فبٔزاذ ثالمشت / تلصاظ ٔبن ميخحيوٍ تَ، فعوزوا ظوزت تلصاظ ُث 

، أٔلَّنم  ا ونثرٍي ٕاًََ واكهت ًوانن حتْك اًعوزت حبَر حتايك ا٢كعوزت من َجَؽ اًوحوٍ يف كََي ٔبمُص

ـحسوَّنا فٚكٛك  وك اأٔلدم ثحؽ هلم يف رٛك، وٙكٛك ًؼِص اًخلعري   حيْكوَّنااكهوا ًـؼمون اًعوزت، ًو

ص وػِوزٍ تٌُا، فَلا حضوا ؾيس / ٕاكَميون ووكف ؿَّل اًعوزت وثبٔمَِا  من اًخاتـني يف اًخعٍو

و ال ًسزي من ُو، فلاًوا َل   : ؤبمـن اًيؼص فَيا، كال  نشتت ُشٍ   : ) ُشا زخي حية اًزان ( ُو
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  : تس ًـمِل ٔبن ًعسق فاسبًٍٔو فَلا زحـوا ٕاًََ ؤبذَبوٍ مبا اكن، كال ال   : ظوزت / تلصاظ، فلال 

مسًية اًـَوم  )    كال يف   . ظسق / ٕاكَميون ٔبان ٔبحة اًزان، ًوىن ٔبمٜك هفيس نشا يف ةزخي اْكىلاء 

ًَ، ومدِن ُشا اًـ١ك ما ًثخت يف ا٢كحاحر اًعحَة من وحوذ ا٢كياس حة، وا٢كضاِبة تني اًوٗك وواٗك  :     ( 

وكس حىون ثٜك ا٢كياس حة يف اأٔلموز اًؼاُصت حبَر ًسزوِا ك ٔبحس، وكس ٍىون يف بٔموز دفِة ال 

ِشا ادذَف ٔبحوال اًياش يف ُشا اًـ١ك نلاال، وضـفا ٕاَل حِر ال   . ًسزوِا ٕاال ٔبزِبة اًىلال  ًو

ني ال حيعي ٌضددَ ؿَََ ِشء ٔبظال ًسخة نلاَل يف اًلوثني ٔبي اًلوت اًحا ت واًلوت اْكافؼة اٌَخ

يسز يف كريضم، أٔلن ُشا اًـ١ك ال حيعي ٕاال  شا اًـ١ك موحوذ يف كداقي اًـصة ًو ُشا اًـ١ك ٕاال ِبلا، ُو

ِبًخجازة وا٢كزاوٌك ؿَََ مسذا مذعاوٌك، ًوِشا ٠ك ًلؽ يف ُشا اًـ١ك ثعيَف وٕامنا ُو مذوازج والُامتم 

 س يف كريضم ٕاال ما هسز . اىُتيى ًوخاًـصة ِبشا اًـ١ك ادذط ِبم، وثواززَ ذَف ؾن سَف، وًِشا ٠ك 

ٔبًضًا يف تـغ اأٔلحاكم نلا وزذ يف اًعحَح من حسًر جمزس اأٔلسَمي،  اًضازغُ  وكس اؾخَب اًلِافةَ 

ٔبهَ ذذي فصٔبى ٔبسامة جن ًسس وسًسا وؿََيلا كعَفة كس قعَا زؤوسِلا، وتسث ٔبكسارما فٌؼص ٕاٍَيلا 

تـغ، فّس تشٛك اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك، ٕان ُشٍ اأٔلكسام تـضِا من   : جمزس اأٔلسَمي وكال 

وخَ ٕاذذال ُشا اْكسًر يف نخاة اًفصاقغ اًصذ ؿَّل من   :  كال اْكافغ / اجن جحص زمحَ ٝك ثـاَل

سمعوا ٔبن اًلاقف ال ًـخَب تَ فٕان اؾخَب كوَل فـمي تَ ًزم مٌَ حعول اًخوازج تني ا٢كَحق وا٢كَحق 

فاثَ فازحؽ  وكس ثسط اًلول يف رٛك  . تَ . اىُتيى  اًلايض اًـالمة / محمس جن ؿِل اًضواكين يف مًؤ

  ٕاٍَيا. 

وكس نخة ٔبحس اإلدوت كاقال : ٕان ؿ١ك اًًسة ؿ١ك ؾؼمي اًلسز ٕار تَ ٍىون اًخـازف تني اًياش 

واًضـوة واًلداقي وؿ١ك ِبشٍ اًعفة ؿ١ك ؾؼمي ال ًيىص حلَ ٕاال خاُي، وكس كال ٝك ثـاَل يف حمْك 

 َ نَّ َبْنَصَمُْكْ ؾِ نخاتَ : ) اي َبَيُّ
ّ
اَزفُوا ا ـَ ًِخَ وًِب َوكَدَاقَِي  ـُ َْيَاُُكْ ُص ـَ ن َرَنٍص َوُبهىَث َوَح انَّ َذََْلٌَاُُك ّمِ

ّ
يَس ا اًيَّاُش ا

َِمٌي َدِدرٌي ( ] اْكجصاث :  َ ؿَ نَّ اٟكَّ
ّ
ِ َبثْلَاُُكْ ا تبٔوساِبم قصضا َل ثـاَل [ فلس حـي ثـصف اًياش  64اٟكَّ

صـوِب وكداقي  وكس حر اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك ؿَّل ثـَمَ ًِشٍ اًلاًة فريوى  ايانإ يف ذَلَ 

ؾيَ كوَل : ) ثـَموا من ٔبوساجْك ما ثعَون تَ ٔبزحامْك، فٕان ظٍك اًصمح حمحة يف اأٔلُي مْثات يف 

ا٢كال، مًسبٔت يف اأٔلخي، مصضات ٌَصة ( وال ٍزال اًـصيب ًلمي َل وسان، وال س امي ؾصيب اًحاذًة، 

 وسة ا٢كصء يف اًحاذًة ثلوم حلوق اإلوسان، تي حِاثَ يف اًلاًة، فًسة اإلوسان ُو اٙكي فـَّل

بٔذش حق ا٢كؼَوم مٌَ ) صذغ اًؼا٠ك ؾيَ ًو و اٙكي حيافغ ؿَّل حلوكَ ٍو ( وكس ٔبؾعى 0حيمََ، ُو
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خَ ُشا الاُامتم فَبؾوا  فَِ اًـصة ُشا اًـ١ك ؾؼمي اُامترمم ففاكوا كريضم ف١ك جنس ٔبمة من اأٔلدم ٔبًو

حِت فاكوا كريضم، ٕان ُشا اًـ١ك اٙكي جصغ فَِ اًـصة ال ًـس حىصا ؿََيم نلا ًخعوز نثري من اًياش 

ـس ُشا اًـ١ك فصغ  تي اُمتت تَ تـغ اأٔلدم ووضـت َل ضواتط ثدٌاسة مؽ زلافُتا وموزوِِتا، ًو

خاتؽ ثوازخي اًسالالث واأٔلزس ؤبؾلاًِا ؤبُِز ا وسري ٔبؿالرما، من فصوغ ؿ١ك اًخازخي اٙكي ًححر ًو

عَق ؿَََ ؿ١ك اًسالالث ) اًحَسًوحِا وكس ٔبذذي )  وذاظة اأٔلزس اْكامكة يف ا٣كمتـاث اًلصتَة، ًو

تـغ من اًـصة اًـازفني تـ١ك اأٔلوساة مـصفة ال ثلِس تضواتط ؤبظول حمسذت ٔبظَق ؿََيا اًلِافة 

لال :  ٔبَّنا اكهت خمخعة تخين مسَك اكن ًِا ذوز يف ؿ١ك اأٔلوساة وكس ؾصفِا اًـصة يف اّكاََُة ًو

ومض جن ىزاز ومْنم ثـَمخَ اًلداقي اًـصتَة حِر اكن اًـصة ٍزمعون ٔبن اًوٗك ٕارا وٗكثَ ٔبمَ َية 

َئة بٔتََ ثلازة يف اًَِك، واًضك، واًعول، واًلَص واًلِافة ؿ١ك ًؤذش  ٔبن ٍىون تني َُئذَ ُو

ون اًلاقف تبٔهَ اٙكي ً ـصف اًًسة تفصاس خَ وهؼٍص ٕاَل ِبْكسش واًخرمني ، وكس ؾصف اٌَلًو

ٔبؾضاء ا٢كوًوذ ، واًلِافة اًخًدؤ واإلدداز ؾن ِشء تخددؽ اأٔلثص واًض حَ ، وثسذي يف رٛك كِافة ّاِز 

مْنا ؿَّل ٔبَصاِبا، وثـني اًًسة يف حاٌك اًضم فَِ وما  ًالس خساللاأٔلكسام واأٔلدفاف واْكوافص 

ص ِبا ) تيو مسَك ( ذاظة، حِت كِي ٌَلاقف ساًت اًلِافة مـصوفة ؾيس اًـصة حِت ااّلن وكس اص ُت

صوي ) ا٢كسـوذي ( ٔبن اًلِافة  ) مسّكي ( ثسخة ُشا الادذعاض، وتيو ًِة، ؤبحِاء مض ، ٍو

من اأٔلموز اًيت جصغ ِبا اًـصة وادذعوا ِبا، وظاز هلم مصان وذَبت ِبا، ورهص ٔبن ذمن ؾصف 

َ وظسكَ ، ومن اًلداقي اًيت ًِا ذزاًة واص ُتص ِبا / حمصس ا٢كسّكي وكس ثـجة اًصسول من كِافذ

ؤالء  ِبشا اًضة من ا٢كـصفة حِت ااّلن تـغ اًـضائص اًلاظية تني تلساذ وسامصاء يف اًـصاق، ُو

ال ٍزاًون ؿانفني ؿََيا ، ٕان ُشا اًيوغ من ا٢كـازف ال ميىن الاؾامتذ ؿَََ ِبًاكمي ما ٠ك ٌضفؽ 

ٔبن ٍىون ؿامال مساؿسا ال بٔظال مٌفصذا يف  تبٔساهَس وكصائن ومسوانث ؿ١ك اًًسة فِو ًعَح

  اأٔلوساة.  

اص ُتص اًـصة كسميا ِبًفصاسة حِر اكن اًـصيب وتفضي فصاس خَ ٌس خعَؽ ٔبن ًـصف من مالمح 

ذش اهعحاغ ؿام بٔ ن ًبٔ اظي ُشا اًضرط ومن ٔبي كدٍَك ُو و اًضرط ودعوظا وْجَ بٔن ًـصف 

فصغ ؿ١ك اًفصاسة ٕاَل ؿَوم .........(، وثؾيَ حول رسعَخَ مثي ) هصمَ، خبِل ، دساؾخَ ، حديَ 

 -: هواغايم اًـصة ومن ُشٍ األٔ بٔ نثريت 

ا واس خًذاح بٔ كسام من مَش ؿَّل بٔ ِز بٔ حتََي  -: ثص (اًـَافة ) فصاسة األٔ -6  زط زمََة ٔبو كرُي
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ا من ا٢كـَوماث  مـَوماث قٍزصت ؾن ُشا اًضرط مثي خًسَ ومعٍص ووسهَ وظوَل وَصخَ وكرُي

ثص اٙكي اًفٌصسة من ذالل األٔ خي ثددؽ بٔ م ُشا اًـ١ك يف فٌون اًعَس من زسونشٛك اكن ٌس خ

 .ثُتنَ

ل اًيؼص مـصفة دعاقط اإلوسان اًسَوهَة واًيفس َة من ذال -: اًلِافة ) فصاسة اإلوسان ( -0 

َ من ؾضاء بٔ ٕاَل   هف واًفم واْكواحة ...، ونشٛكحزاء اكًـَون واألٔ بٔ اإلوسان مثي اًوخَ وما حيًو

ا من ُشٍ  كسامرزغ واًس َلان واألٔ ط اّكسم اًـامة اكألٔ مالحؼة دعاق واًؼِص واًىذف وكرُي

 .ؾضاءاألٔ 

ة من ذالل مش اًُتتة وعم مـصفة وضـَة ا٢كَاٍ اّكوفِة يف اًُتت -: اًصايفة ) اًححر ؾن ا٢كاء ( -4 

ا وجحمِا ، ومالحؼة اْكَواانث وسَووِا يف ثٜك ا٢كيعلة وبٔ   .مالحؼة اًيحاةث ومسى منُو

حيسج مؽ اإلوسان من ذالل ذزاسة  وعم مـصفة ما سوف -: الادذالح )ثوكؽ ا٢كس خلدي ( -3 

ا من اًخيجمي ...........( بٔ  ؾضاقَ ) ًوىن اٗكٍن اإلسالسم َّنيى ؾن ُشا اًيوغ من اًفصاسة واؾخَُب

 .فصاسة اّكحال ومـصفة ا٢كـاذن واًىٌوس اٗكفِية ِبا -2

 .معاز ومكَخَاألٔ  سة اًلَوم واًصايخ وثوكؽ ُعولفصا -1

ا اًىثري من ضم ظفاثَ ا٤كموذبٔ ٢كـصفة ظحاغ اْكَوان و  -: ْكَوانفصاسة ا -1  ت ٔبو ا٢كشمومة وكرُي

وزذ ث ُكمة "  -: هواغ اًفصاسة اًيت اص ُتص ِبا اًـصة كسميا ثـًصف اًفصاسة ؾيس اًـصة كسميابٔ 

ا "  ف تواظنفصاسة " يف اٌَلة نلا يف ا٢كـجم اًوس َط ؿَّل ٔبَّنا" ا٢كِازت يف ثـص  اأٔلموز من ػواُُص

:  اًفصاسة ، جىّس اًفاء  "الجن مٌؼوز اسة يف ًسان اًـصة: خاء يف ًسان اًـصةثـًصف اًفص 

تَ ، ًلال ٕاهَ ًفازش ِبشا اأٔلمص ٕارا اكن ؿا٢كًا تَ ، وثفصش  اًيؼص واًخثخت واًخبٔمي ٌََشء واًحَص

 : ثوَسَ يف اًَشء

 اًفصاسة ؾيس اجن اًلمي :

ُياك زالزة ٔبهواغ من اًفصاسة ٗكى اجن اًلمي: اًيوغ اأٔلول: ) اًفصاسة اإلمياهَة وحلِلُتا ٔبَّنا ذاظص 

ؿَّل  اأٔلسس ضخَيا َل توزوةَيجم ؿَّل اًلَة ًيفي ما ًضاذٍ ًثخت ؿَّل اًلَة( وَسي ِبشا الاْس ج 

: هوز ًلشفَ ٝك يف كَة اًـحس ٍىون من هخاجئَ ٔبن ًفصق تني اْكق  فٌصس خَ وسخة ُشا اًيوغ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
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ا وعم حبسة اإلميان كوت وضـفا ف ت وُكلا واًحاظي واًعاذق واًاكرة وكرُي كلا كوي اإلميان كًو

ضـف ضـفت مفن اكن ٔبكوى ٕامياان اكن ٔبكوى فصاسة . ٔبما اًيوغ اًثاين من اًفصاسة فِو اًفصاسة 

: وعم حىون ِب٢كصان واًخىصاز وحتمي ا٢كضاق من اّكوغ واًسِص واًخزِل وسخْبا بٔن  اًصايضَة

ش ا اًيوغ ال َيخط تبُٔي اًيفس ٕارا َتصذث ذما ًثلَِا ظاز ًِا وضف حبسة رٛك اًخجصذ ُو

اإلميان تي ُو حاظي ٌَمؤمن واًاكفص فِيي مضُتنة تني اًياش وكوِتا ثحـا ًسخْبا . وال ذالٌك فَيا 

ؿَّل ٕاميان وال والًة وال ٌس خفاذ مْنا اًىضف ؾن اْكق وال ؾن ظًصق مس خلمي فِيي حتعي ٌَوالت 

واًيوغ اًثاًر واأٔلذري ٌسمى واأٔلظحاء ؤبزِبة اْكصف حبسة مـصفُتم توػاقفِم ومتىْنم مْنا . 

اًفصاسة آكَلِة وعم الاس خسالل ِبٓكَق اًؼاُص ؿَّل آكَق اًحاظن ٢كا تُْنلا من ازثحاظ اكذضخَ 

ًعسز ؿَّل سـة آكَق واْك١ك ٔ ن ٌس خسل جززكة اًـَيني ؿَّل اٗكُاء وآكحر وثسـة ا ٝك حْكة

 وَنو رٛك وعم ٔبًضا هساتلُتا ال ٌس خسل ِبا ؿَّل ٕاميان وال نفص وال والًة وال ؿساوت . 

و  لعس ِبا كِاش اًضاُس ؿَّل اًلاقة ُو صى ظاحة ا٢كياسل ٔبن اًفصاسة: اس خئٌاش اًلَة ًو ٍو

لا ومثاًِا الاس خسالل واًاكفص ا٢كؤمن ٔبمص مضُتك تني ؿَّل ىزول ا٢كعص  وكرُي

واس خسالل اًعحُة ؿَّل ا٢كصط تؼواُص ؿَّل ا٢كًصغ وَنو رٛك وعم ؾيسٍ  واًصؿس اًَبق ثضست

 ؿَّل زالج ذزخاث:

زقة انذزت وعم اًيت ثلؽ ؿَّل ًسان رسط مصت واحست يف اًـمص مثال اٗكزخة اأٔلوَل: فصاسة ظا 

 وعم ؾيسٍ فصاسة اًلافَني اٙكٍن ٠ك ًبٔوسوا تشهص ٝك وكصتَ فِيي هصمِة من كري زام .

اٗكزخة اًثاهَة: فصاسة َتِن من قصش ٕامياين وعم ثحـًا ًعسق اْكال فكلا اكن اْكال بٔظسق اكهت 

 ط تبُٔي اإلميان وضم فَيا مذفاوثون . ُشٍ اًفصاسة ٔبكوى وعم ؾيسٍ ختخ

اًثاًر: فصاسة زسًة وعم اًيت َيَب فَيا ا٥كخاز ا٢كععفى ظاحة اًوالًة ؾن اأٔلموز ا٢كلَحة  اٗكزخة

ةزت ثَصحيا وةزت ثَوحيا ٕاما سُتا ْكاَل ٔبو ظَاهة ٢كا ٔبذَب تَ من الاتخشال ووظوَل ٕاَل كري ٔبُِل 

ٗكؾوى وٕاما ًلري رٛك من اأٔلس حاة وعم ٔبؿَّل اأٔلهواغ ؾيس ظاحة مٌاسل اًسائٍصن مؽ ٔبن ُشٍ ا

ٔبو ؾصافا ٔبو مٌجلا وك ُؤالء ٔبحواهلم  اكُيا كري ملدوٌك أٔلن آكَب ؾن اًلَة كس ٍىون ساحصا ٔبو

لس نفص مبا من اًَّشغ مشمومة . كال ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك: من ٔبىت ؾصافا ٔبو اكُيا فعسكَ مبا ًلول ف

 ٔبىزل ؿَّل محمس ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك .

ا معسزا من ا٢كعاذز اأٔلساس َة ٌَمـصفة حِت  ُشا وكس كال اًعوفِة يف اًفصاسة حِت حـَُو

ا يف ٔبموز اٗكايهة مؽ ٔبن ظاحة اًفصاسة ٕان اكهت ال ًـصف ظسكِا ٕاال توكوؾِا  ٕامياهَة حْكُو

وحزمَ مبجصذ اًوازذاث حيخاح ٕاَل ؾصضَ ؿَّل اًَّشغ ًَحْك ؿَََ ِبًيفي ٔبو اإلزحاث واْكق ٔبو 

حق ٔبن حىون اًفصاسة من ا٢كصحجاث ، اًحاظي وكاًة اأٔلمص ٕان ٠ك ًسل اٗكًَي ؿَّل ٔبهَ ِبظي ٔبو 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
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وٙكا ٠ك ًـصف ٔبن اًيِب ظَّل ٝك ؿَََ وس١ك حْك تفصاسة يف مال بٔو ؾصط ٔبو هفس بٔو وسة بٔو 

ؾلي تي ِبًحٌُاث واًضِوذ وكاًة اًفصاسة ٔبن حىون ٔبمازت ػيَة ال ثعي ٕاَل ملام اٗكًَي من حِر 

مص ُشؾي ٔبو كسزي تي ال تس من ؾصط ذالًخَ ؿَّل ٕازحاث اْكْك فال ثعَح ًالس خلالل ِبْكْك يف بٔ 

ما ذًت ؿَََ ؿَّل هعوض اًىذاة واًس ية وما ذل ؿَََ مـلوهللا . ذما ًسل ؿَّل ٔبن اًفصاسة حصحؽ 

: اأٔلول: حوذت رُن ا٢كخفصش . اًثاين: ػِوز اًـالماث واأٔلذٌك ؿَّل ا٢كخفصش فَِ  ٔبس حاِبا ٕاَل ٔبمٍصن

لا ٔبمصان ػيَان مفا تين ؿَََ ٍىون ػيَا فال ٌس   خلدي ِبإلزحاث بٔو اًيفي وال ثـازط تَ اأٔلذٌك ُو

اْكْك  اًَلِيَة من اًىذاة واًس ية ومـلوهللا . وتشا ًخخني ًيا ٔبهَ ال َيوس الاؾامتذ يف ٕازحاث

ٔبو اًلسزي ؿَّل جمصذ اًفصاسة وحسُا تي ال تس من احامتغ ٔبمازاث نثريت ثلصة ٕاَل اًَلني  اًَّشؾي

ة اًيت ال ثـازط نخاِب وال س ية  ٔبو ٔبذٌك ُشؾَة ثسل ؿَّل ا٢كيفي ٔبو ا٢كثخت . ؤبما يف اأٔلموز اٗكهًَو

ت من اًفصاسة يف جمال وال جس خَزم هلي اأٔلموال وٕازحاث اْكسوذ واًخـٍزصاث فال تبٔش من الاس خفاذ

 اًُتحِح تني ا٢كخـازضاث.

 

 هَفِة كصاءت اًوخَ :

َيخَفؼؼؼؼون ؾؼؼؼؼن  ا٢كؼؼؼؼسن وا٢كيعلؼؼؼؼة فسؼؼؼؼاكن اًحُئؼؼؼؼة ُيؼؼؼؼاك ادؼؼؼؼذالف يف اًوحؼؼؼؼٍو حسؼؼؼؼة

اأٔلوزيب واألٓسؼ َوي ، ومؼن ُيؼا اكن الازثحؼاظ  اًوخؼَ اًوخَ اًَّشيق َيخَؼف ؾؼن اًعحصاء ساكن

تي ٔبظحح مس خلاًل تشاثَ  واًَوانهَون و٠ك ًـس ؿَلاً َيخط تَ اًـصة ؿ١ك اًيفس اْكسًر تني اًفصاسة

جفؼؼاءث ْجؼؼوذ اًـَؼؼلاء اًـؼؼصة واأٔلخاهؼؼة يف زْس اسؼؼ خًذاخاث واحُتؼؼاذاث ؾؼؼن ٔبصؼؼاكل اًوحؼؼٍو 

 اًخايل: واهـاكسِا ؿَّل ٔبَصاِبا فاكهت ؿَّل اًيحو

 ؾصط اًفم ًواسي ؾصط اًوحٌخني ( :) اًوخَ ا٢كصتؽ ٔبو اْكسًسي   

ة فِو كِاذي يف  ُياك اًـسًس من اًسلاث اًيت ٍمتخؽ ِبا ظاحة ُشا اًوخَ مثي اًضرعَة اًلًو

و حمة ٌَيؼام زسًؽ  َيمؽ تني اًضست واٌَني  الاهفـالمعِل ، ٗكًَ اإل از يف اًوظول ٕايل كاايثَ ُو

تيفس اًوكت ، حمحوًِب وميٜك ؿست ظساكاث ، ٔبوسان حسًسي وظَة يف كصازاثَ ، ًلٌؽ األٓدٍصن 

 . توْجة هؼٍص أٔلهَ ميٜك اًلوت واْكجة واإلكٌاغ

 اًوخَ اًصفِؽ :

كائصان واًـَيان حاذةن ظاحدَ رو  وآكسان ٔبما ٔبَصاة ُشا اًوخَ فٕاَّنم ٍمتزيون تيحف اًوخَ ،

ضـص ِبإلحداظ ٕارا ؿاهس خَ اأٔلموز مؽ رٛك َيمَ  ف ، مثايل ٌسـى ٍمتزي والاس خلالًَة ٌو حس مُص

ا٢كًَك( ، وبَٔصاة ُشا اًوخَ كاًحًا من  ٔبن ٍىون المـًا ، تـغ اًـَلاء ٔبظَلوا ؿَََ ًلة ) اًوخَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%86
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ا٢كَوك وا٢كسؤوًني ، وخَ كِاذي مؽ ٕا از و امة وزقحة يف متام ًك ِشء .. ومؽ رٛك ال 

 . ٌسدس١ك ٌَفضي اٙكي ٍىون من زلذَ اًزاقست تيفسَ

 ؾًصغ اًوسط وآكسٍن وضَق اٙككن ِبًًس حة ٌَجْبة ( اًوخَ اًحَضاوي )

واخَ اًفضي ،صسًس ٍمتزي ُشا اًوخَ ِبٔكال و  ًـىس اًسحص واًفذيَ ظاحدَ خاذ وظَة ًو

اّكارتَة وحساش وصاؾصي ومدسامح ، وميَي ٌَصوماوس َة ، ٔبظسكاقَ مـسوذون ، ًؤْلسف 

فضي اًـزٌك  ا اًفضي، ال ٍمتخؽ ثضـحَة هحريت ًو ثسخة ظَخذَ وزلذَ اًزاقست ِبألٓدٍصن ؿالكاثَ معرُي

  ُشا اًوخَ تبَّٔنم ظاهـوا ٔبهفسِم.تـا٢كَ آكاض ، واًـَلاء ٌسمون ٔبَصاة 

 اًوخَ ا٢كثَر ٔبو اّكحِل

ٍمتزي ظاحة ُشا اًوخَ ٔبهَ رو متزي تعٍك وْجَ وذكة مالحمَ ، وظاحة ُشا اًوخَ ؾلالين رو 

و رو حلاسة ٌَـمي‘ رُن حاذ ومذفاقي وانكس حِس ، حياسة هفسَ ؿَّل اأٔلدعاء جىْثت   . ُو

 اًوخَ ا٢كس خسٍص ٔبو اًلمصي

ؽ ؾن جضخَياث ًعَفة أٔلَصاة اًوحٍو ا٢كىذزنت نلوًيا " وْجم اكًلمص" الس خسازثَ وسم نثريًا ما

وحلاَل ، واْكلِلة بٔن مـؼم ٔبَصاة ُشا اًوخَ ميََون ٌَسمية ، ًـاهون من مضاك نثريت وٗكَيم 

اًلسزت ؿَّل اًخبٔك١ك اًّسًؽ مؽ ػصوف اْكَات ومواكفِا اّكسًست وا٢كس خجست . ظاحة ُشا اًوخَ 

ؾلال اًيت حتخاح ٕاَل ٔبكٌاغ اكًخجازت ، ٕاال اهَ ٌضـص ِب٢كَي ثّسؿة وؾلالهَة واْضة يف ًيجح يف األٔ 

شٍ اأٔلدعاء اًسخة اًصقُيس ًِا يف ٔبكَة  اأٔلموز ، ٔبحِااًن ًيسم ؿَّل ٔبدعاقَ ٌوسُتيض ٔبَصاِبا ُو

 .اأٔلحِان ؾعحُذَ اًضسًست

 

ؾن تـضِا اًحـغ يف صك مدساوي فبٔهت رهََ  تنْث مذحاؿسبٔ ٗكًم زالزة دعوظ ٔبو  را اكنإ  - 

 . و ًعَفَ

 . را اكن ٗكًم دعان مذحاؿسان خسا فِشا ًًئب ٛك ثسـاذت مس خلدَََإ   -

 .ما آكط اًواحس ا٢كس خلمي ؿَّل حدَيم فِو ؿالمَ ؿَّل اًيجاخإ   -

 .اْكاحدان

 ةط ِبٔكال واًوسامٔبن ٍمتخؽ اًضر وزكِلا ؿَّل اأٔلزحج اؾيسما ٍىون صـص اْكاحدني انؾلا وذاني - 

 . ن ٍىون وذوذابٔ و 

 . اْكاحدان اًضئَالن وكري اًىثَفني ال ًخَّشان ِبٓكري يف ما ًخـَق ِبْكغ - 
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 .ؾيسما ًَخلِان اْكاحدان ِبًوسط فوق اأٔلهف فِشٍ ؿالمَ ؿَّل ٔبن اًضرط قضاص  -

 . را اكن اْكاحدان حيخواين ؿَّل زلٍص ميىٌيا ثوكؽ اْكغ اًس ئيإ   -

اْكاحدان اٌٚكان ٍىوانن ٔبظول من اًـَيني يف صك هحري تبٔن اًضرط ٍمتخؽ تشاكء فوق ًويح   -

 .ا٢كـسل

 .اًـَيان

ًلس ٔبػِصث اأٔلحباج ٔبن اأٔلصزاض ٔبَصاة اًـَيني اٗكانيخني ٍمتخـون تعحؽ زسًؽ اًلضة وكسزت   -

 . كعرٍي ؿَّل اًُتنزي ًوىْنم حيس يون اختار اًلصازاث

ٔبَصاة اًـَيني اًفاحتخني ًـمَون يف صك ٔبفضي حتت اًضلوظ  ٔبزحدت اأٔلحباج ٔبن اأٔلصزاض  -

 من اأٔلصزاض 

 .ٔبَصاة اًـَيني اٗكانيخني

 ..اًـَيان اًحيُذان: الاهفذاخ واًـاظفة وزسؿة الاُخَاح  -

 : اٙكاكء واًِسوء اًـَيان راث اٌَون اًحيسيق  -

 واًَبوذ ة: الاهخساظ واًعالت ان اًززكاواناًـَي  -

 ةح األٓدٍصن يف صك ظفِف واأٔلتساؾَواًوًؽ ِٕبسؿا ةواٍْبج ة: اًضجاؿ آكضواناًـَيان   -

 .اًـَيان اًصماذًني: اًخحْك ومعق اًخفىري  -

ثـوذ اًـَيان راث اٙكًَني ا٢كصثفـني ؾيس اأٔلظصاف ٕاَل اأٔلصزاض ا٢كخفادٍصن تبٔهفسِم وكري   -

 تذحفؼني اٙكٍن ال مياهـون ا٥كاظص م 

 .زةن َنو اأٔلسفي فٌوحِان تعَحة اًلَة واًىصم واًوفاء يف اْكةٔبما اًـَيان ا٢كيحس  -

 :انسَّ آكَ 

 . ؿَّل اًعحة وأكال والاسذُاز ةالمآكسان ا٢كس خسٍصان واًسمَيان وا٢كمخَئان ُلا ؿ  -

 . هـزي يف اًضك اًخلََسي اًيحََني ٔبو ا٢كسعحني ِب٢كصط كاًحا ما  -

مني ويف ِبٓكري ٕاال ٕارا اكهخا ثؼِصان فلط ؾيسما ثحدس َّشاً ال ثـخَب اًللاساث مخ  ةيف ؿ١ك اًفصاس  -

 .هم سوف ثَلني ٕاجعاة اّكًس األٓدصبٔ أٔلَّنا ثـين  ةُشٍ اْكاٌك حىوهني حمؼوػ

 . ت آكسٍن ٕاَل اأٔلذالكِاث ا٢كخحصزجضري اًحلـة اًسوذاء ؿَّل  -
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 .اأٔلهف

ضـص ِبأٔلمان مؽ هفسَ  -  .ًسل اأٔلهف اًواسؽ ؿَّل بٔن ظاحدَ مس خلص ٌو

 . ٍىون ٔبهفِم ضَلا ٔبما اأٔلصزاض اًعائضون وا٢كخلَحون فلاًحا ما  -

ي ) بٔي اأٔلهف اٙكي ٍىون ٔبظول من ظول اّكحني ( ؿَّل ٔبن اًضرط   - ًسل اأٔلهف اًعًو

 .مذىَب وحمخلص ًْلٓدٍصن

 .ميٜك اٙكٍن ال ًلاومون ثسحصضم بٔهفا كعريا يف صك كري اؾخَاذي  -

م اؤ ًزي واًيائت اًـؼام فِويح ِبًدض. ٔبما اأٔلهف اًِ ًويح اأٔلهف اًسمني ِبًـعف واًخفاؤل  -

 . وؿسم ا٢كحاالت

سِي اًخـامي مـِم. يف حني ٔبن اأٔلهف   - ٍىون ٔبَصاة اأٔلهف ا٢كصفوغ َنو اأٔلؿَّل مسُتذني ٌو

 .ًيرفغ َنو اأٔلسفي ؾيس ظصفَ ًـين ٔبن ظاحدَ ؿَّل اأٔلزحج ٔبانين ومذعَة

ُحة واًلسزت واًصقحة يف ٔبن ٍىدسة اًضرط ٌضري اأٔلهف ا٢كـلوف ٕاَل حست اٙكاكء وا٢كو   -

 .اًضِصت

 .ٔبما اأٔلهف ا٢كس خلمي فِو ًـين ٔبن ظاحدَ وس مي وحىمي وِبزغ  -

 :اأٔلرانن

َخني حمؼوػني : ٔبما  ٍىون ٔبَصاة اأٔلرٍن ا٢كسعحخني واًـصضَخني واًيامعخان راث ذسمخني ظًو

 .لوفذني وراث ثَّشت زكِلٍَمتخـون ِبًىثري من اْكغ فِم ميَىون بٔرهني مـ اأٔلصزاض اٙكٍن ال

 كاًحا ما ثًمتي اأٔلرانن راث اًضحمخني اًسمَىذني ٕاَل ٔبهواغ اأٔلصزاض كري اأٔلوفِاء ٔبو اٙكٍن ال  -

 . ميىن الاؾامتذ ؿََيم

 .ُكلا ثواخسث ٔبرانك يف ٔبؿَّل زٔبسم ُكلا نيت ٔبنْث راكء  -

 :اًضفذان

 . تومثري  ةذاك ذمخَئخني وظلريثني فبٔهت هصميٕارا اكهت صف   -

ثـين اًضفذان اًعلريةن واًصفِـخان ٔبهَ ؿَّل اًصمغ من ٔبهم ثعَني ؿَّل األٓدٍصن يف ظوزت ا٢كصٔبت   -

 .اًوازلة من هفسِا يف صك مفصظ ٕاال ٔبهم كس ختفني تـغ ا٢كضاؾص ؿسم اًضـوز ِبأٔلمان

ٕارا اكهت صفذم اًـََا ٔبنَب يف صك ثس َط من صفذم اًسفَّل فِشا ًـين ٔبهم ثيحَني ِبًعَب  -

 من اأٔلصزاض " فاكسي اًحَص " )وضم اأٔلصزاض اٙكٍن حىون صفُتم اًـََا ٔبَسن يف اًضك ٔبنْث
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اًضفة اًـََا اًسمَية فـال  -!  ًخحَون ِبًعَب اًحخة هحري ومَحوع من صفُتم اًسفَّل ( واٙكٍن ال

 !! عم اصاٍز ؿَّل ٔبن اًضرط ذائن

اًعصاس وىزاؿة ٕاَل اًس َعصت  ةميظَحخني فبٔهت ٕاوساهَ مذعَحَ وكسٕارا اكهت صفذاك واسـخني و   -

 ! ثـوذ اًضفذان ا٢كلعحخان ٕاَل اأٔلصزاض اًصاصسٍن واٌَحلني وا٢كسؤوًني -ؿَّل األٓدٍصن. 

 .اأٔلس يان

واًيؼَفة وراث اْكجم ا٢كدساوي واٌَون اأٔلتَغ مثي اًْلًٓئ ٕاَل اْكغ  ةجضري اأٔلس يان اًالمـ  -

 .اًسـَس

َب من ؿسذ اأٔلس يان يف حٌىم اأٔلؿَّل فِشا ًـين ٕارا اكن ؿسذ اأٔلس يان يف اْكيم اأٔلسفي ٔبن  -

 .ٔبن اْكغ اًس ئي حيَط تم من ك اّكواهة

ن يف واْجة اًفم ُلا هشٍص اًضؤم. ) ًوىن ثشهصي ٍْ سَ ا٢كخواخِ نْيِ يَّ تني اًس ِّ  ًلال ٔبًضا ٕان اًفصاػ ما  -

 :اٌَسان

و ؿالمة حِساٌَسا  -  . ٌوضري ٕاَل حسن اْكغ تن اًضسًس الامحصاز ُو

اكن ًون اٌَسان حيخوي ؿَّل ٔبثص زماذي ؿَّل اأٔلزحج ٔبن ٍىون ظاحدَ مضاهسا وقَوزا ٕارا  -

 .وراث ظحاغ حاذ

  كس ًـاين ظاحة اٌَسان اًحاُت اٌَون خسا فبٔهَ ًـاين من مجموؿَ مذيوؿة من ا٢كضاك اًعحَة  -

 .ٍصمز اٌَسان رو اًعصف اًلايس ٕاَل اًضرط ا٢كضاهس وا٤كة واًالرغ واًيىس - 

ي يف اًضك هحري ُو خاًة ٌِ   - ِبًًس حة ٕاَل اًصخال .. وكري خاًة ٌَحغ  غِّحَ َْ اٌَسان اًعًو

 ِبًًس حة ٕاَل اًًساء

 من ٔبضم ا٢كؤًفاث يف ؿ١ك اًِفصاَسة :

 اًفصاسة ، الجن كمي اّكوسًة 

 اًفصاسة ، ًفرص اٗكٍن اًصاسى 

 ؿ١ك اًفصاسة اْكسًر ، ّكصىج ًسسان 

 جاخ اًـلََة ، ًفََِىس اٌض حادص ، ثـًصة : اكمي محمس اًفصاسة وكوت اْكسش.. كواهني اًي

 ٕاسلاؾَي

  احُتف فن اًفصاسة ٌ٘كنخوز / ٕاجصاُمي اًفلى 
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 ، اًوذؿان ٕاجصاُمي جن فِس جن محمس : نخوزٌ٘ك اًفصاسة وحسن اًخَصف يف اْكواز 

 

ًَِِّةُ  ُة عاًِ مَ ) اًْ  ثـاَل ما ثُّس َجـَ وؾصضَ يف ُشا اًىذاة ُشا وكس مت حبمس ٝك ؼ َ  اًسَّ  ئِ حؼاذِ يف ا٢ك

ؼ  ومِ َُ ـُ َْ ٌِ  تِ ََّشَ ـَ اًْ  ْ اٙكى ٔبسؼبٔل ٝك ثـؼاَل ٔبن ًَلؼى اًلدؼول ؤبن ٍىؼون انفـؼا ًلازقَؼَ ؤبن و  (  ةِ ََّ ؾِ اًَّشَّ

اًَّشؾَة ؤبن َيـؼِل يف مؼزيان ٍىون سخدا ًفذح مسازك نثريت ًعَحة اًـ١ك وكريضم ذمن َيمتون ِبًـَوم 

 اْكس ياث وظَّل ٝك ؿَّل هحٌُا محمس وؿَّل بَٓل وَصحَ وس١ك.

 

 ونخحَ؛

 اًفلري ٕاَل ؾفو زتَ

 محمس حسن هوز اٗكٍن ٕاسلاؾَي

 

 

 

 

 اًفِصش

 

١كْ  ـِ  اْس اًْ

 

 زمق اًعفحة

 6 ا٢كلسمة

 4 ٔبطمَة وفضي ظَة اًـ١ك

 3 ٔبهواغ اًـَوم ومصاحْبا ؤبكسارما

 66 ِب٢كحاذئ اًـَّشت وا٢كلسماث اًـَمَة اأٔلساس َة ٌَـَوماًخـًصف 

لَِست 6) ـَ  63 (  مداذئ ؿ١ك اً

 01 اًِفْلَ( مداذئ ؿ١ك 0)

 33 ؿ١ك اًَفصاقِغ مداذئ( 4)

 

http://www.alukah.net/authors/view/home/7114/
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 22 ؿ١ك ُبُظول اًِفْلَ مداذئ( 3)

 21 ؿ١ك اًلَواِؿس اًِفْلََِِّة مداذئ( 2)

 12 ؿ١ك ُمْعَعََح اْكَِسًر مداذئ( 1)

 12 ؿ١ك ِؿََي اْكَِسًر مداذئ( 1)

 12 ًر سِ ؿ١ك قَصًِة اْكَ  مداذئ( 2)

ِسًي مداذئ( 3) ـْ  16 ؿ١ك اّكَْصخِ واًخَّ

 12 اْكسًر ُمْرخَََفمداذئ ؿ١ك  ( 62)

 23 ًر وَمًُْسوذَسِ ؿ١ك انِِس اْكَ  مداذئ( 66)

 32 ًر( مداذئ ؿ١ك ُُشوخ اْكَسِ 60)

 32 ًرسِ ( مداذئ ؿ١ك ختصجي اْكَ 64)

 623 ؿ١ك اًخَّْفسري مداذئ( 63)

 622 ( مداذئ ؿ١ك اًِلصاءاث62)

 662  اًخَّْجِوًس( مداذئ ؿ١ك61)

 603 ؿ١ك اًياِِس وا٢كًَُْسودمداذئ ( 61)

َ مداذئ (  62) َ ًّك ؿ١ك ا٢ك  640 من سوز اًلصبٓن اًىصمي يِنّ سَ  وا٢ك

ولمداذئ ( 63) ُ حاة اًزنُّ  643 ؿ١ك َبس ْ

ْْس مداذئ ( 02) ثْ  ؿ١ك اًصَّ ـُ  624 لاَِّن اً

 622 ؿ١ك اًيَّْحومداذئ ( 06)

ْفمداذئ ( 00)  614 ؿ١ك اًَصَّ

ـَُصوطمداذئ ( 04)  611 ؿ١ك اً

 624 ؿ١ك اًلاِفَِةمداذئ ( 03)

 622 لَةؿ١ك اٌَُّ مداذئ ( 02)

ص01) ـْ  623 ( مداذئ ؿ١ك كَْصط اًّضِ

 632 ( مداذئ ؿ١ك اإلوْضاء01)

 630 ( مداذئ ؿ١ك آكَطّ 02)

 633 ( مداذئ ؿ١ك ا٢كَـاين03)

 632 ( مداذئ ؿ١ك اًَحَان42)

 633 ( مداذئ ؿ١ك اًَْحسًؽ46)
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ِخلاق40)  024 ( مداذئ ؿ١ك الاص ْ

َّةِ 44) رَيت اًيََّحِوً  022 ( مداذئ ؿ١ك اًّسِ

ْؾَوت43)  062 ( مداذئ ؿ١ك ُبُظول اٗكَّ

اِحم42)  003 ( مداذئ ؿ١ك اًُتَّ

 040 ( مداذئ ؿ١ك اًخَّازخي41)

 021 ( مداذئ ؿ١ك اأٔلوْساة41)

 016 ( مداذئ ؿ١ك ا٢كُُخون42)

 026 القذْ ( مداذئ ؿ١ك األَ 43)

 021 ( مداذئ ؿ١ك األٓذاة 32)

كاقِق36)  030 ( مداذئ ؿ١ك اًصَّ

 420 ( مداذئ ؿ١ك اأٔلراكز30)

 462 ( مداذئ ؿ١ك اّكُمَّي34)

 462 ( مداذئ ؿ١ك اًيَّْحت 33)

 401 اًِفصاَسة( مداذئ ؿ١ك 32)
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